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HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN

NĂM HỌC 2013-2014

PGS,TS. Giang Thị Xuyến

Phó trưởng khoa kế toán

ính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy, cô!

Thưa toàn thể đại biểu các lớp sinh viên Khoa kế toán!

Với mục tiêu không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp học tập của sinh viên,
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế phát
triển và hội nhập, Khoa Kế toán đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, trong đó có tổ
chức các Hội thảo khoa học sinh viên. Chất lượng đào tạo của Khoa Kế toán đã và đang
từng bước nâng lên, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Nhằm mục đích nâng cao hơn
nữa chất lượng học tập các môn học chuyên ngành cho sinh viên, được sự đồng ý của
Ban Giám đốc, Ban Quản lý khoa học và các Ban chức năng liên quan, Khoa Kế toán tổ
chức Hội thảo khoa học sinh viên Khoa kế toán năm học 2013- 2014 với chủ đề:“ Trao
đổi về hệ thống chuẩn mực kế toán - kiểm toán Việt Nam” nhằm giúp sinh viên hiểu
rõ hơn về sự cần thiết, phương pháp nghiên cứu của các chuẩn mực kế toán, kiểm toán
ngay trong quá trình học tập các môn học chuyên ngành, cũng như trao đổi về nội dung
cụ thể của từng chuẩn mực kế toán, kiểm toán, tạo tiền đề cho việc phát triển nghề
nghiệp trong tương lai, giữ vững và phát huy truyền thống và uy tín của Khoa và Học
viện.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy cô!

Thưa toàn thể đại biểu sinh viên Khoa kế toán!

Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam được ban hành và cập nhật
theo sự phát triển của hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế đã tạo điều kiện
thuận lợi cho hoạt động kế toán, kiểm toán Việt Nam phát triển và hội nhập. Việc
nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán ngay trong quá trình học các môn
học chuyên ngành sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các thuật ngữ, các nguyên tắc, các kỹ
thuật và thủ tục cơ bản về kế toán, kiểm toán, hiểu rõ hơn về kỹ năng chuyên môn nghề
nghiệp, nhanh chóng thích ứng với thực tế khi ra trường. Khá nhiều sinh viên Khoa Kế
toán đã nhanh chóng tiếp cận thực tế và thành đạt trong chuyên môn do đã chú trọng
nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong quá trình học môn học chuyên
ngành, viết bài cho nội san sinh viên nghiên cứu khoa học trao đổi về nội dung của các
chuẩn mực kế toán, kiểm toán. Tuy nhiên, hiện nay còn không ít sinh viên chưa thực sự
quan tâm đến việc nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán do chưa hiểu hết
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tầm quan trọng của việc nghiên cứu hoặc chưa có được  phương pháp nghiên cứu phù
hợp, hoặc có nghiên cứu nhưng chưa hiểu được nội dung của từng chuẩn mực. Với ý
kiến đóng góp của các nhà khoa học, các thầy, cô giáo và các em sinh viên về vấn đề
Hội thảo đặt ra sẽ giúp sinh viên có được phương pháp nghiên cứu phù hợp hơn, hoặc
hiểu hơn về nội dung của từng chuẩn mực…

Để Hội thảo thành công tốt đẹp, Ban tổ chức xin lưu ý về các nội dung chính
của Hội thảo như sau:

1. Ý kiến trao đổi về sự cần thiết phải nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm
toán ngay trong quá trình học tập các môn học chuyên ngành;

2. Ý kiến trao đổi về phương pháp nghiên cứu các chuẩn mực kế toán, kiểm toán;

3. Ý kiến trao đổi nhằm làm sáng tỏ nội dung của từng chuẩn mực kế toán, kiểm
toán;

4. Ý kiến trao đổi về sự giống và khác nhau giữa chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt
Nam với các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế và các quốc  gia khác;

5. Ý kiến trao đổi về thuận lợi, khó khăn trong việc nghiên cứu các chuẩn mực kế
toán, kiểm toán;

6. Những ý kiến khác liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

Những ý kiến đóng góp trong các bài gửi đăng kỷ yếu Hội thảo và những ý kiến
trao đổi trực tiếp tại Hội thảo của các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo và các em sinh
viên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội thảo cũng như sự thành công
của tiến trình đổi mới nội dung, phương pháp học tập của sinh viên Khoa kế toán, qua
đó nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Kế toán nói riêng, Học viện Tài chính nói
chung.

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, tôi xin chân thành cám ơn các thầy, cô và các em
sinh viên đã gửi bài cho Hội thảo, xin cám ơn các thầy, cô đã tham gia biên tập kỷ yếu
và tổ chức hội thảo, xin cám ơn sự có mặt và những ý kiến đóng góp quý báu của các
quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo và các em sinh viên trong buổi Hội thảo khoa học ngày
hôm nay. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy, cô và các đại biểu sinh viên khoa
Kế toán sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc hội thảo thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!
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TRAO ĐỔI VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU CHUẨN MỰC

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

PGS,TS. Giang Thị Xuyến

Phó trưởng khoa kế toán

ệ thống chuẩn mực kế toán,
kiểm toán đã ban hành và đang
được bổ sung, hoàn thiện phù

hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế,
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp và tổ chức kinh tế Việt Nam phát
triển và hội nhập. Khi có chuẩn mực mới
được ban hành, những người làm công
việc kế toán, kiểm toán và các bên có liên
quan cần phải triển khai vận dụng trong
thực tiễn một cách đầy đủ, kịp thời bởi vì
các chuẩn mực kế toán, kiểm toán thường
trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của kế
toán trong đơn vị, hoạt động kiểm toán
của kiểm toán viên và các tổ chức kiểm
toán …

Chuẩn mực kế toán, kiểm toán là
những văn bản được xây dựng dựa trên cơ
sở nguồn là Luật kế toán, Luật kiểm toán
của từng quốc gia và Chuẩn mực kế toán,
kiểm toán quốc tế. Chuẩn mực kế toán,
kiểm toán đưa ra những nguyên tắc cơ
bản và các quy định có tính nguyên tắc,
mực thước về phương pháp kỹ thuật chủ
yếu trong kế toán, kiểm toán, những
hướng dẫn về thể thức áp dụng các
nguyên tắc và phương pháp cơ bản đó
trong quá trình kế toán, kiểm toán. Để
hướng dẫn chi tiết hơn về các chuẩn mực
có thông tư của Bộ tài chính...

Chuẩn mực kế toán, kiểm toán có
ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kế
toán, kiểm toán trên 3 khía cạnh sau:

- Trước hết, chuẩn mực kế toán,
kiểm toán là những nguyên tắc và chỉ dẫn
cho kế toán, kiểm toán viên để tổ chức
công việc kế toán, kiểm toán đạt chất
lượng và hiệu quả. Với ý nghĩa này,
chuẩn mực kế toán, kiểm toán vừa có tính
bắt buộc, vừa có tính hỗ trợ, hướng dẫn
cho người làm công tác kế toán, kiểm
toán.

- Thứ hai, chuẩn mực kế toán, kiểm
toán được sử dụng làm thước đo chung để
đánh giá chất lượng công việc mà kế toán,
kiểm toán viên đã thực hiện trong quá
trình thực hiện công việc kế toán, kiểm
toán.

- Thứ ba, chuẩn mực kế toán, kiểm
toán là căn cứ để các bên có liên quan
phối hợp thực hiện trong quá trình thực
hiện công việc kế toán, kiểm toán, xử lý
các tranh chấp, kiện tụng về  quá trình và
kết quả của kế toán, kiểm toán...

Hệ thống chuẩn mực kế toán được
ban hành thường không phải quy định
chung cho mọi loại hình đơn vị kế toán
mà có sự phân loại chi tiết hơn cho các
loại hình đơn vị, bao gồm chuẩn mực kế
toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán
công. Trong từng hệ thống chuẩn mực
này lại có những chuẩn mực  kế toán đặc
thù quy định riêng cho loại hình hoạt
động kinh doanh có tính khác biệt, ví dụ
trong hệ thống chuẩn mực kế toán doanh
nghiệp, liên quan đến doanh thu có chuẩn
mực kế toán số 14 quy định và hướng dẫn
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các nguyên tắc và phương pháp kế toán
doanh thu và thu nhập khác trong doanh
nghiệp đối với hoạt động sản xuất và
cung ứng dịch vụ, còn chuẩn mực kế toán
số 15 quy định và hướng dẫn các nguyên
tắc và phương pháp kế toán doanh thu
hợp đồng xây dựng...

Tương tự như vậy, chuẩn mực
kiểm toán cũng không phải quy định
chung cho mọi loại hình tổ chức kiểm
toán mà có sự phân loại chi tiết hơn cho
các loại hình tổ chức kiểm toán, bao gồm
chuẩn mực kiểm toán (chủ yếu áp dụng
cho kiểm toán độc lập đối với doanh
nghiệp, có thể áp dụng đối với đơn vị
công), chuẩn mực kiểm toán Nhà nước và
chuẩn mực kiểm toán nội bộ. Trong hệ
thống chuẩn mực của từng tổ chức có thể
có chuẩn mực quy định chung cho mọi
loại hình đơn vị, có chuẩn mực chi tiết
hơn cho từng  loại hình đơn vị. Ví dụ như
chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã được
bổ sung, sửa đổi và ban hành lại năm
2012 theo Thông tư 214/2012/TT-BTC
thì trong số 41 chuẩn mực (có 37 chuẩn
mực mới và 4 chuẩn mực cũ ban hành
theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC
ngày 28/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính tiếp tục có hiệu lực thi hành cho
đến khi có chuẩn mực mới thay thế) lại có
40 chuẩn mực có thể áp dụng chung cho
hoạt động kiểm toán BCTC và cung cấp
dịch vụ liên quan đến BCTC cho mọi loại
hình đơn vị được kiểm toán, còn chuẩn
mực 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán
vốn đầu tư hoàn thành được áp dụng riêng
cho kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu
tư hoàn thành...

Trong nền kinh tế hội nhập toàn
cầu như hiện nay, Hệ thống chuẩn mực kế
toán, kiểm toán không những là cần thiết

trong phạm vi mỗi quốc gia, cho từng lĩnh
vực công việc kế toán, kiểm toán và cho
từng đơn vị, tổ chức kế toán, kiểm toán
mà còn trở nên rất cần thiết trên phạm vi
quốc tế. Hiện nay, hầu hết các quốc gia
đều thiết lập cho mình hệ thống chuẩn
mực kế toán, kiểm toán. Bên cạnh đó, ở
phạm vi quốc tế, cũng xuất hiện và tồn tại
một hệ thống các chuẩn mực kế toán,
kiểm toán quốc tế, đó là do sự đòi hỏi tất
yếu của quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế
thế giới. Cùng với quá trình hình thành và
phát triển của nền kinh tế cũng như sự
phát triển của hoạt động kế toán, kiểm
toán, hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm
toán của các quốc gia và quốc tế ngày
càng có nhiều mối quan hệ tác động qua
lại và đa chiều.

Tại sao phải hiểu biết và tuân thủ
các quy định trong Hệ thống chuẩn mực
kế toán, kiểm toán trong công tác kế
toán, kiểm toán?

 Đối với hệ thống chuẩn mực kế
toán:

- Người làm công tác kế toán phải
hiểu rõ hệ thống chuẩn mực kế toán để
tuân thủ đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các
quy định này trong quá trình hoạt động kế
toán nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt
động kế toán, đảm bảo chất lượng của
thông tin do kế toán xử lý và cung cấp,
đảm bảo cho kế toán thực hiện tốt chức
năng kiểm tra, kiểm soát, thực sự là công
cụ quản lý kinh tế hữu hiệu của đơn vị.

- Người làm công tác kiểm toán phải
hiểu rõ các chuẩn mực kế toán để đánh
giá được mức độ tuân thủ các chuẩn mực
kế toán của các đơn vị kế toán, đồng thời
phải hiểu rõ sự thay đổi (nếu có) của hệ
thống chuẩn mực kế toán đã ảnh hưởng
đến việc xử lý từng loại nghiệp vụ, từng
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chỉ tiêu kinh tế như thế nào, từ đó xác
định nội dung, phạm vi của các thủ tục
kiểm toán phù hợp và có căn cứ để xem
xét, đánh giá tính hợp lý, đúng đắn của sự
biến động hay khả năng sai phạm đối với
các chỉ tiêu trên báo cáo kế toán một cách
phù hợp.

- Các đơn vị và cá nhân liên quan
đến đơn vị kế toán cần hiểu các quy định
trong chuẩn mực kế toán để thực hiện tốt
trách nhiệm liên quan.

- Người sử dụng thông tin (sử dụng
báo cáo tài chính) nếu hiểu các chuẩn
mực kế toán sẽ có thể hiểu và đánh giá
được độ tin cậy của các thông tin trên báo
cáo tài chính, hiểu được nội dung ý kiến
nhận xét của kiểm toán viên về BCTC
được kiểm toán, qua đó có thể quyết định
tin cậy vào số liệu trên BCTC để phân
tích, đánh giá và đưa ra quyết định liên
quan hoặc không tin cậy vào số liệu trên
BCTC...

 Đối với hệ thống chuẩn mực kiểm
toán:

- Người làm công tác kiểm toán cần
hiểu rõ những quy định của chuẩn mực
kiểm toán để đảm bảo tuân thủ đầy đủ,
đúng đắn và kịp thời các quy định của
chuẩn mực trong quá trình hoạt động
kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng của
hoạt động kiểm toán.

- Người làm công tác kế toán phải
hiểu rõ các quy định của chuẩn mực kiểm
toán để phối hợp thực hiện cho tốt, đồng
thời cũng làm tròn trách nhiệm giải trình
đối với kiểm toán viên trong cuộc kiểm
toán báo cáo tài chính để có thể được
KTV chấp nhận toàn bộ BCTC mà kế
toán đã lập ra.

- Các đơn vị và cá nhân liên quan
đến đơn vị kế toán cần hiểu các quy định
pháp lý về kiểm toán để thực hiện tốt
trách nhiệm liên quan (như xác nhận
nghiệp vụ kinh tế phát sinh, số dư tài
khoản hiện có...).

- Người sử dụng báo cáo tài chính
được kiểm toán nếu hiểu các quy định
pháp lý về kiểm toán sẽ có thể hiểu và
đánh giá  nội dung của báo cáo kiểm toán,
tức là hiểu rõ được ý kiến của kiểm toán
viên về mức độ tin cậy của báo cáo tài
chính được kiểm toán, hơn nữa còn hiểu
rõ được chất lượng của cuộc kiểm toán, từ
đó họ quyết định liệu có thể tin tưởng vào
ý kiến của kiểm toán viên đã nêu ra trong
báo cáo kiểm toán hay không, cũng qua
đó mà quyết định có dựa vào thông tin
trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán
để đưa ra các quyết định hay không.

Các chế tài liên quan đến Hệ
thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán
trong công tác kế toán, kiểm toán như
thế nào?

Để đảm bảo cho người làm công
tác kế toán, kiểm toán tuân thủ đúng các
quy định pháp lý về kế toán, kiểm toán,
trong đó có Hệ thống chuẩn mực kế toán,
kiểm toán, Nhà nước đã ban hành các quy
định về chế tài trong lĩnh vực kế toán,
kiểm toán. Các chế tài trong lĩnh vực kế
toán, kiểm toán là các quy định pháp lý
bắt buộc những người thực hiện công tác
kế toán, kiểm toán và các cơ quan quản lý
chức năng về lĩnh vực kế toán, kiểm toán
phải tuân thủ, bao gồm các quy định về
kiểm tra kế toán, kiểm soát chất lượng
hoạt động kiểm toán và xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm
toán (theo quy định của Luật Kế toán,
Luật Kiểm toán, Nghị định về xử phạt vi
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phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán,
kiểm toán…).

Tại sao phải nghiên cứu hệ thống
chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong quá
trình học các môn học chuyên ngành?

Khi học các môn học chuyên
ngành kế toán, kiểm toán, người học cần
thiết phải nghiên cứu về  các chuẩn mực
kế toán, kiểm toán vì với cả 2 góc độ tiếp
cận: Kế toán, kiểm toán là một môn khoa
học hay kế toán, kiểm toán là một nghề
đều cần thiết phải nghiên cứu các chuẩn
mực kế toán, kiểm toán, cụ thể:

- Với góc độ tiếp cận kế toán, kiểm
toán là một môn khoa học: Hệ thống
chuẩn mực kế toán, kiểm toán  được xây
dựng trên nền tảng lý thuyết về kế toán,
kiểm toán, đặc biệt những thuật ngữ, khái
niệm trong hệ thống chuẩn mực kế toán,
kiểm toán thường được xây dựng dựa trên
lý thuyết kế toán, kiểm toán và được bổ
sung, hoàn thiện, mở rộng cho phù hợp
với thực tế khách quan hoạt động kế toán,
kiểm toán. Do vậy, trong quá trình học
các môn học chuyên ngành kế toán, kiểm
toán, khi nghiên cứu về các thuật ngữ kế
toán, kiểm toán cần nghiên cứu chuẩn
mực kế toán, kiểm toán có liên quan để có
thể hiểu rõ hơn về các thuật ngữ, khái
niệm đó được diễn giải như thế nào trong
mối liên hệ với hoạt động kế toán, kiểm
toán tại các chuẩn mực kế toán, kiểm toán
tương ứng. Ví dụ, khi nghiên cứu về kế
toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ trong doanh nghiệp, người học cần
tham khảo thêm chuẩn mực kế toán số 14
để hiểu rõ hơn về doanh thu, điều kiện ghi
nhận doanh thu….khi nghiên cứu về  kế
toán các ước tính kế toán, cần nghiên cứu
chuẩn mực kế toán số 29, khi nghiên cứu
về kế toán bất động sản đầu tư cần nghiên

cứu chuẩn mực kế toán số 05, khi nghiên
cứu về bằng chứng kiểm toán cần nghiên
cứu chuẩn mực kiểm toán 500, khi nghiên
cứu về báo cáo kiểm toán cần nghiên cứu
chuẩn mực kiểm toán 700 và các chuẩn
mực liên quan…Việc hiểu rõ hơn các
khái niệm, thuật ngữ về kế toán, kiểm
toán luôn giúp ích cho người học không
chỉ học tốt môn học kế toán, kiểm toán
mà còn có thể phát triển chuyên môn
trong suốt quá trình công tác sau này, cho
dù trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng dạy
hay trực tiếp thực hiện công tác kế toán,
kiểm toán ở các đơn vị.

- Với góc độ tiếp cận kế toán, kiểm
toán là một nghề: Hệ thống chuẩn mực kế
toán quy định và hướng dẫn các nguyên
tắc và phương pháp kế toán, hệ thống
chuẩn mực kiểm toán quy định các
nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn
thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục
cơ bản đối với kiểm toán viên khi thực
hiện kiểm toán… Do vậy chúng chỉ rõ
cho người làm công tác kế toán, kiểm
toán biết rõ họ phải làm gì, làm như thế
nào..., qua đó giúp cho họ thực hiện tốt
trách nhiệm chuyên môn nghề nghiệp
cũng như trách nhiệm pháp lý trong quá
trình thực hiện công việc kế toán, kiểm
toán, đảm bảo chất lượng và hiệu quả
công việc của người làm kế toán, kiểm
toán.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu
chuẩn mực kế toán, kiếm toán trong quá
trình học các môn học chuyên ngành kế
toán, kiểm toán sẽ giúp cho người học kế
toán, kiểm toán có thể hiểu và hình dung
rõ người làm kế toán, kiểm toán được làm
gì, không được làm gì, cần phải làm gì,
làm như thế nào... trong công việc chuyên
môn sau này, từ đó có thể đáp ứng ngay
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được yêu cầu của công việc khi mới ra
trường, dễ dàng chinh phục nhà tuyển
dụng hơn...

Cách thức nghiên cứu hệ thống
chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong quá
trình học các môn học chuyên ngành?

Việc nghiên cứu chuẩn mực kế
toán, kiếm toán trong quá trình học các
môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán
bằng cách nào và ở mức độ nào thường có
sự khác nhau tùy theo mục tiêu nghiên
cứu, cách tiếp cận của mỗi người. Ví dụ
như, khi đọc chuẩn mực kế toán, kiểm
toán, người học có thể tiếp cận theo các
cách như:

 Cách 1: Đọc toàn bộ chuẩn mục,
xem sơ bộ về quy định chung của chuẩn
mực (phạm vi áp dụng, mục tiêu, giải
thích các thuật ngữ), sau đó đọc kỹ hơn
nội dung chuẩn mực (quy định xử lý công
việc kế toán, kiểm toán trong từng bối
cảnh, từng khía cạnh cụ thể của công
việc) và hướng dẫn áp dụng cụ thể... Hơn
nữa, người học còn so sánh để thấy được
sự giống và khác nhau giữa chuẩn mực kế
toán, kiểm toán cũ và mới, tìm ra sự khác
biệt và nguyên nhân, đạo lý của sự thay
đổi..., cũng có thể so sánh chuẩn mực kế
toán, kiểm toán Việt Nam với chuẩn mực
của quốc gia khác, chuẩn mực quốc tế để
thấy sự khác biệt (nếu có) và tìm hiểu
nguyên nhân...

 Cách 2: Chỉ đọc những nội dung
liên quan trực tiếp đến phần đang học, ví
dụ khi nghiên cứu về lý thuyết kế toán,
kiểm toán, người học có thể so sánh giữa
khái niệm, thuật ngữ nào đó về  kế toán,
kiểm toán đã được nêu ra trong giáo trình
với khái niệm, thuật ngữ đó về  kế toán,
kiểm toán đã được nêu ra trong chuẩn
mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, chuẩn

mực của quốc gia khác hay chuẩn mực
quốc tế để thấy sự khác biệt (nếu có) và
tìm hiểu nguyên nhân... Còn khi nghiên
cứu môn học nghiệp vụ ( kế toán tài
chính, kiểm toán báo cáo tài chính ...) thì
người học lại quan tâm đến nội dung
chuẩn mực (quy định xử lý công việc kế
toán, kiểm toán trong từng bối cảnh, từng
khía cạnh cụ thể của công việc) và hướng
dẫn áp dụng cụ thể...và cũng có thể so
sánh chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt
Nam với chuẩn mực của quốc gia khác,
chuẩn mực quốc tế để thấy sự khác biệt
(nếu có) và tìm hiểu nguyên nhân...

 Cách 3: Tùy theo bối cảnh cụ thể
khi nghiên cứu vấn đề mà có thể kết hợp
cả 2 cách trên một các linh hoạt để đáp
ứng mục tiêu nghiên cứu (ví dụ khi viết
luận văn, luận án, khi nghiên cứu để bổ
sung, đổi mới chuẩn mực...).

Đồng thời, cũng cần hiểu rằng, việc
nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán,
kiểm toán của người học bằng nhiều
phương thức như: Thông qua bài giảng
trên lớp của giáo viên, người học tự
nghiên cứu theo yêu cầu, hướng dẫn của
giảng viên, thông qua việc thảo luận theo
nhóm, hoặc tham gia các hoạt động có
liên quan khác như Hội thảo khoa học,
Festival kế toán, kiểm toán…

Cũng cần chú ý rằng, ngoài chuẩn
mực chuyên môn, sinh viên cần nghiên
cứu chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế
toán, kiểm toán để biết được những tiêu
chuẩn đạo đức, những nguyên tắc đạo đức
cơ bản của người làm công tác kế toán và
kiểm toán, đồng thời cũng biết được nguy
cơ rủi ro mà người làm công tác kế toán
và kiểm toán có thể gặp phải nếu không
tuân thủ đúng chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp trong quá trình hành nghề. Thực tế
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công tác kế toán, kiểm toán cho thấy đã
có không ít người có chuyên môn nghiệp
vụ tốt nhưng vẫn có thể vi phạm các tiêu
chuẩn, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
do cố ý hay vô tình (do không nhận thức
rõ trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm
pháp lý, đạo đức nghề nghiệp, không thấy
rõ nguy cơ có thể dẫn đến việc không
tuân thủ đúng chuẩn mực đạo đức, do áp
lực trong công việc…), thậm chí có
trường hợp cán bộ càng giỏi chuyên môn
nghiệp vụ, càng có nguy cơ vi phạm
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp một cách
nghiêm trọng nếu như họ có ý định gian
lận tài sản hoặc làm xuyên tạc thông
tin...Tuy nhiên, một người có trình độ
chuyên môn không tương xứng với yêu
cầu nghề nghiệp cũng dẫn đến nguy cơ
cao về việc không tuân thủ đúng chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp cho dù bản
thân anh ta có đạo đức, lối sống tốt, bởi vì
một trong những tiêu chuẩn đạo đức của
người làm kế toán, kiểm toán là năng lực
chuyên môn (đạt được và giữ vững được
trình độ chuyên môn). Như vậy, khi
nghiên cứu chuẩn mực  đạo đức nghề
nghiệp, sinh viên sẽ nhận thức được rằng
để tuân thủ đầy đủ, đúng đắn chuẩn mực
đạo đức nghề nghiệp, an toàn trong nghề
nghiệp, trước hết cần phải có chuyên môn
nghiệp vụ tốt, từ đó có thái độ cầu thị hơn
trong học tập các môn học chuyên ngành,
thấy được sự cần thiết phải tự tu dưỡng
rèn luyện đạo đức tư cách và chuyên môn

nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm nghề
nghiệp...

Nhận thức là quá trình phát triển
không ngừng từ thấp đến cao. Để người
học nhận thức đầy đủ về chuyên môn
nghiệp vụ và các nguyên tắc đạo đức cơ
bản, từ đó có những hành xử thích hợp
trong suốt quá trình hành nghề sau này,
sinh viên cần tìm hiểu về các quy định
pháp lý về kế toán, kiểm toán, đặc biệt hệ
thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán ngay
trong quá trình học trên ghế nhà trường.
Những kiến thức được trang bị từ “thuở
ban đầu” luôn khắc ghi sâu vào tiềm thức
mỗi người. Do vậy việc nghiên cứu chuẩn
mực kế toán, kiểm toán luôn là điều cần
thiết khách quan đối với người học.

Tóm lại, việc nghiên cứu chuẩn
mực kế toán, kiểm toán trong quá trình
học các môn học chuyên ngành sẽ giúp
sinh viên nhận thức đầy đủ hơn về khoa
học kế toán, kiểm toán, hiểu rõ hơn về nội
dung, phương pháp kế toán, kiểm toán
cũng như yêu cầu về chuyên môn, các
nguyên tắc đạo đức cơ bản. Qua đó xác
định đúng hơn động cơ, thái độ học tập và
rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức
nghề nghiệp ngay trong thời gian học tập
tại trường cũng như suốt quá trình công
tác sau này, luôn làm tốt công việc của
mình, thành công trong sự nghiệp, không
xảy ra điều đáng tiếc như  bị xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán,
kiểm toán…
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BÀN VỀ CÁCH THỨC VẬN DỤNG LUẬT & HỆ THỐNG
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TRONG HỌC TẬP

CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

PGS,TS. Chúc Anh Tú

rải qua quá trình phát triển hệ
thống kế toán Việt Nam đã cơ bản
hoàn thiện về khung pháp lý

chung (gồm Luật kế toán, hệ thống các
chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán
cụ thể đối với từng loại hình doanh
nghiệp) và cơ bản đã đáp ứng được yêu
cầu. Tuy nhiên, với thực tế các nghiệp vụ
phát sinh ngày càng đa dạng và yêu cầu
hội nhập ngày càng sâu rộng thì cần thiết
phải tiến hành hoàn thiện nội dung của
các quy định này mới đáp ứng được thực
tiễn

Vận dụng Luật kế toán và chuẩn
mực kế toán trong quá trình giảng dạy,
học tập và nghiên cứu là rất cần thiết
nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo
được sự chủ động cho quá trình học tập,
nghiên cứu. Vậy làm thế nào để sinh viên
khi học những môn học chuyên ngành
biết vận dụng các quy định của Luật và
Chuẩn mực kế toán trong quá trình học
tập? Nội dung bài viết sẽ tập trung vào
giải quyết vấn đề đã nêu:

Thứ nhất, hiểu kết cấu chung
của Luật, chuẩn mực kế toán rồi hãy
nắm nội dung cơ bản

Giới thiệu Luật kế toán (2003):
Luật kế toán 2003 gồm 07 chương với 64
điều đó là:

+ Chương 1- những quy định
chung: gồm 15 điều quy định những khái
niệm, thuật ngữ chung của kế toán

+ Chương 2 – nội dung công tác kế
tóan: gồm 31 điều quy định các vấn đề về
chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ
kế toán, báo cáo tài chính, kiểm tra kế
toán, kiểm kê tài sản, bảo quản và lưu trữ
tài liệu kế toán, công việc kế toán trong
trường hợp nhất, chia tách, giải thể, phá
sản…

+ Chương 3 – tổ chức bộ máy kế
toán: gồm 07 điều quy định về tổ chức bộ
máy kế toán, tiêu chuẩn kế toán trưởng…

+ Chương 4 – hoạt động nghề
nghiệp kế toán: gồm 04 điều quy định về
hành nghề kế toán…

+ Chương 5 – quản lý Nhà nước về
kế toán: gồm 02 điều quy định về quản lý
Nhà nước về kế toán

+ Chương 6 – khen thưởng và xử
lý vi phạm: gồm 02 điều khen thưởng và
xử lý vi phạm

+ Chương 7 – hiệu lực thi hành:
gồm 01 điều

Giới thiệu chung về chuẩn mực kế
toán: Chuẩn mực kế toán là những quy
định mang tính nguyên tắc và phương
pháp kế toán điều chỉnh về một vấn đề cụ
thể nào đó. Nhìn chung có thể thấy hệ
thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chủ
yếu được chuyển tải từ hệ thống chuẩn
mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) và có bổ
sung cho phù hợp với đặc điểm nền kinh
tế Việt Nam. Khác biệt so với những quy
định của quốc tế đó là dưới hệ thống

T
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CMKT còn có các thông tư và chế độ kế
toán hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể
cách ghi chép các nghiệp vụ phát sinh.
Điều này dẫn đến phương pháp tư duy
trong quá trình giảng dạy, học tập cũng
như đi làm là dựa vào các quy định của
chế độ, thông tư mà hầu như không quan
tâm đến các CMKT.

Mặc dù có những quy định riêng
nhưng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt
Nam đều có kết cấu chung, đó là:

+ Tên chuẩn mực kế toán

+ Quy định chung

+ Mục đích của chuẩn mực kế toán

+ Các thuật ngữ, khái niệm được
hiểu và sử dụng trong chuẩn mực

+ Nội dung cơ bản của chuẩn mực:
được thiết kế theo các đoạn với những
quy định nội dung riêng biệt với chữ in
đậm thể hiện nội dung chính súc tích, cô
đọng còn các đoạn tiếp theo chữ in
thường sẽ giải thích rõ hơn cho đoạn chữ
đậm. Minh họa đoạn 06 của VAS 03 quy
định về tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu
hình, nhưng được in với chữ đậm thể hiện
quy định chính và các đoạn tiếp theo sẽ in
chữ bình thường nhằm mục đích giải
thích cụ thể hơn cho đoạn 06 này

+ Trình bày Báo cáo tài chính: chỉ
tiêu này được xem xét và trình bày trên
BCTC như thế nào

Thứ hai, giới thiệu đối tượng và
tài liệu tham khảo môn học: đối với các
môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Giảng viên cần thiết phải giới thiệu cho
người học nắm được phương pháp học tập
của môn học cũng như nguồn tài liệu để
khai thác, tham khảo. Khi người học nắm
được phương pháp học của môn học thì

họ sẽ chủ động hơn trong cách thức tiếp
cận môn học cũng như việc tìm các nguồn
tài liệu phục vụ môn học. Ngoài ra, từ sự
chủ động này sẽ tạo thành thói quen hữu
ích khi nghiên cứu các môn học khác

Thứ ba, phương pháp tiếp cận:
người học cần thiết phải nắm được những
kiến thức cơ bản của môn học trước khi
tiếp cận bổ sung kiến thức chung của Luật
và CMKT. Sinh viên chỉ tiếp cận được
các kiến thức chung khi và chỉ khi đã có
những kiến thức nền tảng nhất định mang
tính nguyên tắc, cụ thể để tiếp cận được
với kiến thức chung của Luật và CMKT
nhất thiết học viên phải có kiến thức nền
tảng về Nguyên lý kế toán, kế toán tài
chính…để rồi từ đó mới phát triển và mở
rộng kiến thức chung. Thực tế hiện nay
nhiều sinh viên chưa nắm được kiến thức
chuyên ngành cơ bản mà chỉ học mang
tính đối phó nên việc mở rộng, bổ sung
kiến thức là hầu như không có

Thứ tư, phương pháp học tập:
trong quá trình học luôn phải tư duy và
đặt câu hỏi bắt đầu từ “tại sao, như thế
nào…”. Ở bậc đại học cần thiết người học
phải có phương pháp học chủ động hơn,
mà để đạt được thì đòi hỏi người học phải
có sự tư duy sáng tạo tránh hiện tượng lối
mòn sáo rỗng. Khi giải quyết bất cứ vấn
đề gì cần thiết phải suy nghĩ và tìm
phương pháp tiếp cận, liên hệ với những
kiến thức liên quan mà cá nhân đã có để
tự trả lời câu hỏi tự đặt ra. Tránh hiện
tượng học thụ động, máy móc. Ví dụ khi
ghi nhận một nghiệp vụ kinh tế phát sinh
thì cần thiết và trước hết nên xem đến bản
chất kế toán của nghiệp vụ này rồi hãy đi
vào ghi nhận nghiệp vụ này. Việc tìm ra
bản chất các nghiệp vụ này sẽ đơn giản,
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dễ thực hiện hơn khi nắm được các nội
dung cơ bản của CMKT

Thứ năm, hiểu và vận dụng nội
dung cơ bản của Luật và các CMKT:
Việc đọc và nắm được nội dung cơ bản
của các CMKT Việt Nam nói riêng là
tương đối khó vì tính phức tạp, đa dạng
của Chuẩn mực. Chính vì điều này cần
thiết sinh viên phải có phương pháp tiến
cận các chuẩn mực này, như có thể tập
hợp tất cả những khái niệm cơ bản liên

quan đến CMKT để rồi sẽ tìm hiểu, học
những khái niệm chung, khái niệm riêng.
Đồng thời với 26 CMKT Việt Nam cần
thiết phải được chia thành các nhóm
chuẩn mực liên quan quy định các vấn đề
chung, nhóm chuẩn mực về Tài sản,
nhóm chuẩn mực các khoản đầu tư, nhóm
chuẩn mực doanh thu – chi phí, nhóm
chuẩn mực BCTC…Minh hoạ sự vận
dụng

Kế toán Vốn
bằng tiền:

Các đơn vị tính sử dụng trong kế toán (Điều 11), Chữ viết và chữ
số sử dụng trong kế toán (Điều 12), Ký chứng từ kế toán (Điều 20).
Chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.

Kế toán Hàng
tồn kho, TSCĐ

Hoá đơn bán hàng (Điều 21), nội dung các chứng từ kế toán (Điều
17), Lập chứng từ kế toán (Điều 19). Chuẩn mực số 02- Hàng tồn
kho, Chuẩn mực số 03- TSCĐ Hữu hình, Chuẩn mực số 04-TSCĐ
Vô hình, Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư, Chuẩn mực số
06- Thuê Tài sản, Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay.

Kế toán các
khoản đầu tư
dài hạn

Chuẩn mực số 07 - Kế toán toán các khoản đầu tư vào công ty liên
kết, Chuẩn mực số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn
góp liên doanh, Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và
các khoản đầu tư vào công ty con.

Kế toán Doanh
thu, thu nhập và
xác định kết quả

Hoá đơn bán hàng (Điều 21), lập chứng từ kế toán (Điều 19).
Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư. Chuẩn mực số 10 - Ảnh
hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, Chuẩn mực số 14 – Doanh
thu và thu nhập khác, Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng,
Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay, Chuẩn mực số 17 - Thuế thu
nhập doanh nghiệp.

Kế toán  các
khoản nợ phải
trả

Đối tượng của kế toán (Điều 9). Chuẩn mực kế toán số 18 – Các
khoản dự phòng tài sản và nợ tiềm tàng

Báo cáo tài
chính

Kỳ kế toán (Điều 13), Báo cáo tài chính (Điều 29), Lập Báo cáo tài
chính (Điều 30), Thời hạn nộp Báo cáo tài chính (Điều 31), Nội
dung công khai Báo cáo tài chính (Điều 32), Hình thức và thời hạn
công khai Báo cáo tài chính (Điều 33)

Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực Chung, Chuẩn mực số 11 - Hợp
nhất kinh doanh, Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện xảy ra sau ngày
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kết thúc kỳ kế toán năm, Chuẩn mực số 24 – Báo cáo Lưu chuyển
tiền tệ, Chuẩn mực số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và các
khoản đầu tư vào công ty con, Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài
chính giữa niên độ, Chuẩn mực số 28 – Báo cáo tài chính bộ phận,
Chuẩn mực số 30 –Lãi trên cổ phiếu.

Các điều khác
quy định trong
Luật kế toán,
các Chuẩn mực
kế toán và các
thông tư hướng
dẫn thi hành
chuẩn mực điều
chỉnh các phát
sinh xảy ra đối
với tất cả các
phần hành kế
toán

Nguyên tắc kế toán (Điều 7), các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 14),
giá trị của tài liệu số liệu kế toán (Điều 15), Lập chứng từ kế toán
(Điều 19), Sổ kế toán và  hệ  thống  sổ  kế  toán (Điều 25), Sửa
chữa sổ kế toán (Đi ều 28), Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung,
Chuẩn mực số 26 – Thông tin về các bên liên quan…

Thứ sáu, có sự so sánh giữa CMKT Việt
Nam và CMKT quốc tế trong quá trình
tìm hiểu: phương pháp so sánh được sử
dụng trong NCKH là rất hữu ích, vì đòi
hỏi học viên phải nắm được kiến thức cơ
bản cũng như điểm khác biệt của các
CMKT. Quá trình so sánh bản thân cần
đưa ra những tiêu thức phù hợp tạo sự tư
duy logic, ví dụ như khi so sánh các
CMKT Việt Nam với chuẩn mực BCTC
Quốc tế có thể đưa ra các tiêu thức so
sánh như khái niệm và các thuật ngữ sử
dụng, nội dung cơ bản của các CMKT,
trình bày BCTC…Minh hoạ ví dụ so sánh
VAS 03- TSCĐ hữu hình và IAS 16 -
Property, Plant and Equipment

Thứ bảy, xây dựng môn học Pháp
luật kế toán và đưa vào chương trình:
nội dung môn học nên bao gồm Luật kế
toán, Các chuẩn mực kế toán Việt Nam,
các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế.

Hiện nay ở bậc sau đại học đã đưa vào
chương trình môn học Luật và CMKT
Việt Nam nhưng ở bậc Đại học mới tiếp
cận Luật kế toán thông qua môn học Tổ
chức công tác kế toán. Vì vậy, để sinh
viên bậc Đại học nắm được những kiến
thức cơ bản của CMKT thì trong thời gian
tới có thể xem xét lồng ghép, bổ sung nội
dung này vào các môn học phù hợp. Tuy
nhiên, nhằm thực hiện nhanh chóng quá
trình này cần thiết trong quá trình giảng
dạy các môn học chuyên ngành cũng cần
thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù
hợp. Đó là cần thiết đưa vào những nội
dung mang tính nguyên tắc, bản chất mà
tránh đi quá sâu vào các nghiệp vụ cụ thể
để luôn tạo tính gợi mở, tìm hiểu của sinh
viên

Thứ tám, tạo thói quen NCKH và
không ngừng bổ sung, hoàn thiện cập
nhật kiến thức: thói quen NCKH là một
thói quen tốt tạo cho người học có được
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những phương pháp nghiên cứu, tuy duy
và tiếp cận vấn đề mang bản sắc riêng. Vì
vậy, khi có được thói quen NCKH học
viên sẽ luôn được bổ sung, hoàn thiện
kiến thức và sẽ liên kết được giữa kiến
thức chuyên ngành với những kiến thức
chung. Đồng thời, khuyến khích và gợi ý
cho sinh viên tích cực tham gia các đề tài
NCKH liên quan đến Luật và hệ thống
chuẩn mực kế toán. Thực tế hiện nay có
thể thấy rằng hệ thống CMKT Việt Nam
vẫn cần thiết phải bổ sung hoàn thiện cho
đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu xã hội cũng
như cần thiết phải tìm giải pháp cho việc
vận dụng các Chuẩn mực này vào trong
các bài học, đi vào thực tế…vì vậy đây sẽ
là những đề tài mang tính hấp dẫn cho
sinh viên khi đăng ký tham gia đề tài
NCKH hằng năm. Với lượng kiến thức

của mình và yêu cầu đòi hỏi của một đề
tài sinh viên NCKH thì việc lựa chọn
dạng đề tài như “vận dụng chuẩn mực kế
toán Việt Nam…” hay “Làm rõ chuẩn
mực kế toán Việt Nam…” là hoàn toàn có
tính khả thi, hữu ích

Thứ chín, nâng cao vai trò của
các tổ chức Liên chi đoàn, chi đoàn và
Câu lạc bộ: các hoạt động của tổ chức
thanh niên như Liên chi đoàn, các chi
đoàn cần thiết xây dựng các chương trình
hoặc các cuộc thi có chủ đề mang tính tìm
hiểu về hệ thống CMKT Việt Nam, hệ
thống BCTC quốc tế. Thông qua các cuộc
thi này sẽ tạo được sự thí vị, tính hấp dẫn,
gợi mở trong NCKH của các bạn sinh
viên

Tài liệu tham khảo:

1. Quốc hội, Luật giáo dục đại học

2. Quốc hội, Luật kế toán

3. Bộ tài chính, Hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam

4. http://www.iasplus.com/en/standards
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SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN,
KIỂM TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

Trần Việt Dũng
CQ50/21.02

ối với mỗi sinh viên
chuyên ngành Kế toán,
Kiểm toán, chuẩn mực

Kế toán, Kiểm toán có một ý nghĩa quan
trọng. Hệ thống này là sẽ giúp cho quá
trình học tập, nghiên cứu các môn chuyên
ngànhkế toán, kiểm toán sẽ trở nên dễ
dàng hơn.

Chuẩn mực kế toán, kiểm toán là
những văn bản được xây dựng dựa trên
nền tảng lý thuyết kế toán, kiểm toán và
cơ sở nguồn là Luật kế toán, Luật kiểm
toán của từng quốc gia và các chuẩn mực
kế toán, kiểm toán quốc tế. Các chuẩn
mực này đưa ra những nguyên tắc cơ bản
và các quy định có tính nguyên tắc, mực
thước về phương pháp kỹ thuật chủ yếu
trong kế toán, kiểm toán, những hướng
dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và
phương pháp cơ bản đó trong quá trình kế
toán, kiểm toán.

Trong hoạt động Kế toán, Kiểm
toán, chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán có ý
nghĩa rất quan trọng, cụ thể là:

- Thứ nhất, chuẩn mực Kế toán,
Kiểm toán là những quy định pháp lý, là
thước đo chung về công việc Kế toán,
Kiểm toán và dùng để điều tiết hành vi
của các Kế toán, Kiểm toán viên và các
bên theo hướng đạo và mục tiêu xác định.

- Thứ hai, các chuẩn mực này được
coi là đường lối chung để giúp cho các Kế
toán, Kiểm toán viên thực hiện và hoàn
thành các mục tiêu công việc của mình.

Nó là thước đo đánh giá về khả năng cũng
như hiệu quả làm việc của mỗi Kế toán,
Kiểm toán viên trong quá trình thực hiện
công việc của mình.

- Thứ ba, ngoài việc có ý nghĩa với
các Kế toán, Kiểm toán viên, nó cũng có
ý nghĩa rất lớn đối với các bên liên quan
trong việc phối hợp với các Kế toán,
Kiểm toán viên trong quá trình họ thực
hiện công tác hay xử lý một số vấn đề liên
quan đến chuyên ngành này.

* Sự cần thiết nghiên cứu các
chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong quá
trình học tập các môn chuyên ngành

Có thể nói, các chuẩn mực kế toán,
kiểm toán là nền móng giúp sinh viên có
thể học tốt các môn chuyên ngành kế
toán, kiểm toán vì nó là kim chỉ nam giúp
sinh viên biết rõ hơn về công việc kế
toán, kiểm toán trong thực tiễn. Chính vì
thế, đối với mỗi sinh viên chuyên ngành
kế toán, kiểm toán cần phải nghiên cứu
chuẩn mực kế toán, kiểm toán có liên
quan trong quá trình học các môn học
chuyên ngành, để:

- Có thể hiểu rõ hơn về bản chất các
khái niệm, nguyên tắc kế toán, kiểm toán,
xem chúng được diễn giải như thế nào
trong các chuẩn mực kế toán, kiểm
toán….

- Hiểu được mối liên hệ giữa lý
thuyết và thực tiễn của các khái niệm,
nguyên tắc và nội dung công việc kế toán,
kiểm toán.

Đ
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VD: Trong môn học Kế toán thuế,
để hiểu rõ bản chất, phương pháp xác
định và cách hạch toán các nghiệp vụ liên
quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp đã
trình bày trong môn học kế toán tài chính
cần phải nghiên cứu kỹ chuẩn mực kế
toán số 17...

* Các bước nghiên cứu các chuẩn
mực kế toán, kiểm toán trong quá trình
học tập các môn chuyên ngành

Đối với mỗi bạn sinh viên, việc
tìm cho mình một phương pháp nghiên
cứu chuẩn mực đúng đắn cũng là một
điều không kém phần quan trọng. Khi
nghiên cứu về chuẩn mực kế toán, kiểm
toán trong quá trình học tập các môn
chuyên ngành, mỗi người có thường có
các cách nghiên cứu và tiếp cận khác
nhau do nhận thức và quan điểm của mỗi
người khác nhau. Tuy nhiên, dù có là
cách thức hay phương pháp nào, thì các
bạn đều phải thực hiện các bước như sau:

Bước một: sưu tầm các tài liệu liên
quan đến các chuẩn mực Kế toán, Kiểm
toán. Đây là bước đầu tiên và bước căn
bản để tiến hành nghiên cứu các chuẩn
mực vì việc tài liệu đầy đủ, chính xác
giúp việc nghiên cứu các chuẩn mực dễ
dàng hơn.

Hiện nay, tài liệu về chuẩn mực Kế
toán, Kiểm toán rất nhiều và đa dạng. Vì
thế, để tìm tài liệu phù hợp thì người học
phải dành  thời gian để đọc, nghiên cứu,
chọn lọc các tài liệu đó. Người học có thể
sưu tầm tài liệu từ các website kế toán, từ
các loại sách đã được phát hành, thông
qua bài giảng của giáo viên giới thiệu trên
lớp học hay các chuyên gia giới thiệu
trong các hội thảo Khoa học kế
toán…Sau đây là hai tài liệu chính về
chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán phản ánh

đầy đủ các chuẩn mực và có nội dung cô
đọng do NXB Tài chính phát hành:

- 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (
bìa màu xanh ) và các thông tư hướng dẫn
đối với từng chuẩn mực cụ thể.

- 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
mới nhất năm 2013

Bước hai: khi có trong tay những
tài liệu cần thiết, tùy theo điều kiện thực
tế, mục đích của mỗi cá nhân mà các bạn
có thể chọn cho mình một trong hai cách
hoặc phối hợp cả hai cách sau:

- Đọc lướt hết các phần của từng
chuẩn mực, sau đó đọc kỹ từng phần
trình bày của chuẩn mực để hiểu về các
quy định chung của chuẩn mực, nội dung
của chuẩn mực và các trường hợp áp
dụng cụ thể của chuẩn mực đó.

- Tìm hiểu và đọc kỹ các chuẩn
mực liên quan đến từng phần tương ứng
trong sách giáo trình để so sánh các khái
niệm, nội dung liên quan đã trình bày
trong các chuẩn mực đó với các khái
niệm, nội dung trong sách giáo trình đã
được học, tìm kiểm sự giải thích cụ thể
và các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn
những vấn đề lý luận về kế toán, kiểm
toán..

Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm
toán bao gồm các chuẩn mực chuyên môn
và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Bên
cạnh việc nghiên cứu các chuẩn mực về
chuyên môn, việc nghiên cứu chuẩn mực
về đạo đức nghề nghiệp cũng vô cùng cần
thiết. Bác Hồ đã nói “ Người có tài mà
không có đức thì là người vô dụng, người
có đức mà không có tài thì làm việc gì
cũng khó”. Như vậy, người cán bộ giỏi
thật sự phải là người vừa có tài lại vừa có
tâm, vừa có nghiệp vụ lại vừa có đạo đức.
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Trong giai đoạn hiện nay, trong công tác
Kế toán, Kiểm toán, bên cạnh những con
người vừa có tài, vừa có tâm như trên,
vẫn còn một số bộ phận có nghiệp vụ tốt
nhưng đạo đức không tốt hay tồi tệ hơn là
vừa kém nghiệp vụ lại vừa không có tâm.
Những con người này do không tuân thủ
các nguyên tắc, chuẩn mực về đạo đức
nên đã vô tình hay cố ý gây ra sai phạm
trong quá trình công tác của mình, gây
ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của
ngành, thiệt hại cho nền kinh tế, dẫn đến
sự phản ứng mạnh mẽ của công chúng….
Vì vậy, để thực hiện tốt và đảm bảo an
toàn trong công tác Kế toán, Kiểm toán,
sinh viên cần phải nghiên cứu cả các
chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp.

Đây cũng là yếu tố quan trọng đến thành
công trong công việc của sinh viên khi tốt
nghiệp ra trường.

Như vậy, có thể thấy việc học tập,
nghiên cứu hệ thống chuẩn mực Kế toán,
Kiểm toán là điều không thể thiếu đối với
mỗi sinh viên thuộc chuyên ngành này.
Thông qua bài viết này, tác giả hi vọng
góp phần giúp các bạn sinh viên Khoa kế
toán thấy rõ hơn sự cần thiết và cách thức
nghiên cứu chuẩn mực kế toán, kiểm
toán, lựa chọn được cách tiếp cận khoa
học đối với hệ thống chuẩn mực Kế toán,
Kiểm toán phù hợp để đạt hiệu quả tốt
nhất trong học tập.
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ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ

TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNG HỆ

THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Đinh Thị Hiền
CQ50/2202

ại hội thảo “Chia sẻ kinh
nghiệm quốc tế về Luật  kế
toán Việt Nam” ngày

15.1.2014 do Hiệp Hội Kế Toán Công
Chứng Australia (CPA Australia) phối
hợp với Bộ Tài chính đồng tổ chức tại Hà
Nội đã đề cập những hạn chế trong Luật
kế toán Việt Nam năm 2003. Theo hội
thảo, kế toán theo nguyên tắc giá gốc bộc
lộ nhiểu hạn chế. Do đó, nó được dự đoán
là sẽ dần bị thay thế bởi kế toán theo
phương pháp giá trị hợp lý.

Giá gốc của tài sản được tính theo
số tiền hoặc khoản tương được tiền đã trả,
phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của
tài sản đó vào thời điểm tài sản đó được
ghi nhận.

Giá trị hợp lý: là một thuật ngữ
được sử dụng rộng rãi từ cuối những năm
1990 khi Ủy ban Soạn thảo chuẩn mực kế
toán quốc tế (IASB) nghiên cứu ban hành
và sửa đổi các chuẩn mực kế toán quốc tế
liên quan đến các lĩnh vực như công cụ
tài chính, bất động sản đầu tư, thanh toán
trên cơ sở cổ phiếu, nông nghiệp… Theo
đó, giá trị hợp lý được định nghĩa là:
“giá trị sẽ nhận được khi bán một tài sản
hay giá trị thanh toán để chuyển giao một
khoản nợ phải trả trong một giao dịch có
tổ chức giữa các bên tham gia thị trường
tại ngày đo lường”.

Một số hạn chế của việc thực
hiện nguyên tắc giá gốc là:

-Trong nhiều trường hợp thì bảng
cân đối kế toán (BCDDKT) của đơn vị
“không phản ánh lượng tiền” mà các tài
sản của đơn vị có thể bán được hoặc thay
thế được. Mặt khác, BCĐKT cũng
“không phản ánh đúng” giá của đơn vị,
bởi vì một tài sản của đơn vị có thể bán
cao hơn hoặc thấp hơn số tiền phản ánh
tại thời điểm lập báo cáo.

-Trường hợp có dấu hiệu về sự vi
phạm nguyên tắc hoạt động liên tục hoặc
doanh nghiệp có dự định bán tài sản thì
giá thị trường sẽ thay thế giá gốc sẽ phù
hợp hơn.

-Khi đối tượng kế toán trở nên đa
dạng, thường xuyên biến động thì thông
tin kế toán giá gốc trở nên phức tạp, thiếu
tính kịp thời, không đáp ứng được các yêu
cầu quản lí trong việc kiểm soát, ra quyết
định…

-Khi mức giá chung thay đổi, tức
là trong nền kinh tế siêu lạm phát, thông
tin của kế toán giá gốc trở nên không còn
phù hợp, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh
thích hợp. Sự thay đổi này, được tiến
hành trong khuôn khổ các quy định pháp
lí liên quan, không phải là một sự vi phạm
về nguyên tắc giá gốc đã đề ra nhưng sẽ

T
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làm cho tính hữu ích của thông tin kế toán
được cải thiện

-Nền kinh tế toàn cầu hiện đem lại
nhiều cách thức giao dịch, đối tượng mới
cần được kế toán phản ánh, chẳng hạn các
công cụ tài chính, nhằm thu hút nguồn lực
từ bên ngoài, gia tăng lợi nhuận đầu tư và
thiết lập sự bảo vệ trước những rủi ro về
giá cả, lãi suất. Tình hình này làm cho kế
toán trên giá gốc trở nên khó triển khai
thực hiện được.

Với mục tiêu giải quyết các tồn
đọng kể trên và hơn hết quyết tâm đưa kế
toán nước ta dần tiệm cận với các chuẩn
mực kế toán - kiểm toán quốc tế trong bối
cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, cần
xem xét và thay đổi nguyên tắc giá trị hợp
lý thay cho nguyên tắc giá gốc.

So sánh giá trị hợp lý với giá
gốc:

-Giá trị hợp lý thu hẹp phạm vi áp
dụng NT thận trọng trong việc sử dụng
giá trị thuần có thể thực hiện khi tài sản bị
giảm giá. Theo NT thận trọng, tài sản và
thu nhập không được ghi nhận lớn hơn so
với giá trị thực tế của nó. Khi các thị
trừơng hoạt động phát triển, khả năng
định giá theo thị trường với các thông tin
đáng tin cậy tăng lên, việc áp dụng thận
trọng như trên không còn hoàn toàn thích
hợp. Do đó, đối với những loại tài sản đã
có thị trường hoạt động phát triển, giá trị
hợp lý có thể sử dụng để phản ánh sự thay
đổi của giá gốc, bao gồm cả sự tăng lên
hay giảm đi của giá trị tài sản mà không
đe dọa yêu cầu đáng tin cậy của BCTC.

-Giá trị hợp lý cung cấp một cơ sở
lý thuyết và thực tiễn cho việc đánh giá
lại tài sản. Trước đây, một số nước và
ngay cả IAS cho phép đánh giá lại tài sản

dài hạn nhưng chưa đưa ra một khuôn khổ
chung cho quá trình này. Giá trị hợp lý đã
giải quyết bằng cách cung cấp một cơ sở
lý luận và hệ thống phương pháp đầy đủ.

-Trong những trường hợp không
có giá gốc, giá trị hợp lý được sử dụng để
định giá trong ghi nhận ban đầu. Ví dụ
như các trường hợp trao đổi tài sản.

Như vậy, những ưu điểm nổi bật
của giá trị hợp lý đã được bộc lộ về lý
thuyết lẫn thực tiễn. Đó là:

- Giá trị hợp lý phản ánh được
những thay đổi của thị trường ;

- Những giả định dùng để ước tính
giá trị hợp lý có thể được xác định và
kiểm chứng, ngày càng mang tính khách
quan hơn với sự phát triển của hệ thống
thông tin và sự phát triển của các thị
trường chuyên ngành, nó cũng được yêu
cầu công bố, vì vậy khả năng lạm dụng
giá trị hợp lý được hạn chế đáng kể;

- Các mô hình định giá cho những
trường hợp không có giá thị trường hiện
đang phát triển và từng bước hoàn thiện.

Cùng với những nỗ lực của IASB và
FASB và một số quốc gia trong việc thúc
đẩy việc tạo lập cơ sở và ứng dụng giá trị
hợp lý, có thể khẳng định, việc sử dụng
giá trị hợp lý để định giá trong kế toán
đang trở thành một xu hướng tất yếu hiện
nay. Tuy nhiên, việc vận dụng phương
pháp giá trị hợp lý trong hệ thống kế toán
Việt Nam vẫn còn chưa được quan tâm và
vận dụng một cách phổ biến, thông dụng.

Thực trạng sử dụng giá trị hợp
lý trong hệ thống kế toán Việt
Nam

Ở Việt Nam, vai trò của giá trị hợp lý còn
khá mờ nhạt. Giá trị hợp lý đã được đề
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cập đến từ hơn 10 năm nay thông qua một
số văn bản như sau:

- Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh
thu và thu nhập khác : “giá trị hợp lý là
giá trị tài sản có thể trao đổi hoặc giá trị
một khoản nợ được thanh toán một cách
tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu
biết trong trao đổi ngang giá”.

- Chuẩn mực kế toán số 4- Tài sản
cố định vô hình- có đề cập đến phương
pháp xác định giá trị hợp lý của tài sản cố
định vô hình.

- Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ tài chính có hướng
dẫn việc xác định giá trị hợp lý trong xác
định giá phí hợp nhất kinh doanh. Tuy
nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn chính
thức và thống nhất về phương pháp xác
định giá trị hợp lý trong kế toán.

- Ngày 13/03/2006, Bộ Tài chính đã
ban hành thông tư 17/TT/BTC hướng dẫn
Nghị định 101/2005/NĐ-CP về thẩm định
giá, trong đó có quy định khá cụ thể các
phương pháp định giá

Ngoài ra, giá trị hợp lý cũng được
đề cập đến trong các chuẩn mực: số 3:
TSCĐHH (2001), số 4: TSCĐVH (2001),
số 1: chuẩn mực chung (2002), số 6: Thuê
tài sản (2002), số 10:ảnh hưởng của việc
thay đổ tỷ giá hối đoái (2002), số 5: bất
động sản (2002).

Như vậy, giá trị hợp lý và việc sử
dụng giá trị hợp lý ở Việt Nam tuy đã có
những bước khởi đầu nhất định song vẫn
mang tính chấp vá, chưa có một định
hướng rõ ràng về việc sử dụng giá trị hợp
lý.

Các nguyên nhân dẫn đến việc
giá trị hợp lý chưa được áp dụng rộng
rãi là:

- Chưa xác định một cách rõ ràng và
nhất quán về tính tất yếu của việc sử dụng
giá trị hợp lý là cơ sở định giá chủ yếu
trong kế toán.

- Định nghĩa giá trị hợp lý chưa rõ
ràng, chưa đầy đủ.

- Các quy định về giá trị hợp lý và
sử dụng giá trị hợp lý trong kế toán nằm
rải rác trong các chuẩn mực, mang tính
chấp vá, thiếu tính hệ thống.

- Giá trị hợp lý sử dụng chủ yếu cho
ghi nhận ban đầu, chưa sử dụng để trình
bày các khoản mục sau ghi nhận ban đầu,
do đó chưa đạt được mục đích ghi nhận
và trình bày các khoản mục theo những
thay đổi của thị trường.

- Giữa chuẩn mực, thông tư và thực
tế áp dụng còn có những điểm chưa phù
hợp

- Do tâm lý của người làm kể toán
và quản lý vẫn nhìn nhận công tác kế toán
phục vụ cho mục đích thuế, vì vậy các
doanh nghiệp chưa mạnh dạn áp dụng giá
tri hợp lý do bằng chứng của giá trị hợp lý
phải mất thời gian kiểm chứng và có thể
không được sự thừa nhận của cơ quan
thuế.

- Chưa có hướng dẫn về giá trị hợp
lý. Các doanh nghiệp Việt Nam có thói
quen chỉ áp dụng chuẩn mục khi đã có
thông tin hướng dẫn cụ thể, và các doanh
nghiệp chỉ được phép hạch toán theo các
quy định trong thông tư hướng dẫn, vì
vậy giá trị hợp lý chưa được áp dụng rộng
rãi.
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- Giá trị hợp lý ít được đề cập đến.
Trong các trường hợp được đề cập đều có
giá gốc được xác định rõ ràng, vì vậy
doanh nghiệp thường sử dụng giá gốc để
ghi sổ.

Định hướng và một số phương
pháp sử dụng giá trị hợp lý trong hệ
thống kế toán Việt Nam

Về nguyên tắc

- Sử dụng giá trị hợp lý phải phù
hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của
Việt Nam ; việc tiến tới sử dụng giá trị
hợp lý như là một cơ sở định giá chủ yếu.

- Việc sử dụng giá trị hợp lý phù
hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Về giải pháp

- Trong ngắn hạn :

Thứ nhất: tăng cường tuyên truyền,
giới thiệu, đào tạo,... nhằm nâng cao nhận
thức và tăng cường việc sử dụng giá trị
hợp lý trong định giá.

Thứ hai: điều chỉnh Luật kế toán,
chuẩn mực chung (VAS 1) ; ban hành
hướng dẫn áp dụng giá trị hợp lý, chuẩn
hóa định nghĩa giá trị hợp lý, giải thích
các cấp độ, phương pháp xác định giá trị
hợp lý, quy định sự cân đối giữa các đặc
tính chất lượng và các tiêu chuẩn đánh
giá.

Thứ ba: bổ sung, cập nhật, nội
dung các chuẩn mực kế toán hiện hành có
liên quan đến giá trị hợp lý. Theo đó, cần
bổ sung các quy định về định giá theo
hướng tiếp cận các chuẩn mực kế toán
quốc tế. Các quy định bổ sung cần hướng
đến việc tạo lập sự thống nhất, theo đó,
cần quy định trong chuẩn mực các yêu
cầu trình bày thông tin về giá trị hợp lý.

-Trong dài hạn:

Thứ nhất, Ban hành chuẩn mực Đo
lường giá trị hợp lý
Trong vòng 5 năm tới, Việt Nam cần
nghiên cứu ban hành chuẩn mực Đo
lường giá trị hợp lý. Chuẩn mực này được
xây dựng theo hướng tiếp cận và phù hợp
với IFRS 13.

Thứ hai, Hoàn chỉnh hệ thống
chuẩn mực kế toán áp dụng giá trị hợp lý
làm cơ sở đo lường chủ yếu. Kết quả là,
hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
không chỉ phù hợp với chuẩn mực kế toán
quốc tế mà còn là hệ thống chuẩn mực kế
toán áp dụng giá trị hợp lý làm cơ sở định
giá chủ yếu, phù hợp với thông lệ và xu
hướng quốc tế.

Thứ ba, từng bước hoàn chỉnh một
hệ thống thị trường hoạt động (active
market); đồng bộ và minh bạch hóa hành
lang pháp lý về kinh doanh. Thị trường
hàng hóa và thị trường tài chính Việt Nam
phải được xây dựng ngày càng “ hoạt
động” để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm các
dữ liệu tham chiếu trong đo lường giá trị
hợp lý.

Kết luận

Giá trị hợp lý đang dần khẳng định
những ưu thế của mình trong định giá,
việc sử dụng giá trị hợp lý được IASB,
FASB ủng hộ và đang chuẩn bị những cơ
sở quan trọng cho việc áp dụng rộng rãi
tại các quốc gia. Quá trình hội nhập quốc
tế về kinh tế và kế toán tạo ra sức ép đáng
kể về việc nghiên cứu và sử dụng giá trị
hợp lý trong hệ thống kế toán Việt Nam.
Tuy nhiên, việc tiến tới sử dụng giá trị
hợp lý như là một cơ sở định giá chủ yếu
trong kế toán cần phải có lộ trình hợp lý.
Với những giải pháp thích hợp được thực
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đồng bộ, hiệu quả trong từng giai đoạn cụ
thể, hy vọng trong một tương lai không
xa, giá trị hợp lý sẽ trở thành cơ sở định
giá chủ yếu trong hệ thống kế toán Việt
Nam, đáp ứng hiệu quả yêu cầu hội nhập
quốc tế về kinh tế và kế toán

Tài liệu tham khảo

Giáo trình Kế toán tài chính, Học
viện tài chính

http://www.sav.gov.vn/1505-1-
ndt/thuc-trang-va-dinh-huong-su-dung-
gia-tri-hop-ly-trong-he-thong-ke-toan-
viet-nam.sav

http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-
dinh-huong-ve-viec-su-dung-gia-tri-hop-
ly-trong-ke-toan-doanh-nghiep-viet-nam-
19842/
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CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21 “TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH”

MỘT SỐ YẾU KÉM TRONG VIỆC ÁP DỤNG

Đào Thanh Hải

CQ49/21.08

huẩn mưc̣ kế toán số 21 – Trı̀nh
bày báo cáo tài chı́nh ( BCTC)
đươc̣ ban hành và công bố theo

quyết điṇh số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30
tháng 12 năm 2003 của Bô ̣ Tài Chı́nh.
VAS 21 đươc̣ xây dưṇg và ban hành với
muc̣ đı́ch là quy định và hướng dẫn các
yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập
và trình bày báo cáo tài chính gồm: Mục
đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài
chính; kết cấu và nội dung chủ yếu của
các báo cáo tài chính.

Bài viết dưới đây chủ yếu đề câp̣
đến thưc̣ traṇg yếu kém trong viêc áp
duṇg VAS 21, nguyên nhân của sư ̣ yếu
kém đó cũng như đưa ra môṭ số giải pháp
tı̀nh thế

Môṭ số yếu kém còn tồn taị của
VAS 21

Xuất phát từ yêu cầu thông tin kế
toán cung cấp phải trung thưc̣,khách quan
và minh bac̣h.Muốn như vâỵ thı̀ phải phù
hơp̣ với Luâṭ điṇh,với thông lê ̣và với các
chuẩn mưc̣ kế toán đã đươc̣ ban hành.
VAS đươc̣ xây dưṇg dưạ trên cơ sở chuẩn
mưc̣ kế toán quốc tế (IAS/IFRS),tuy
nhiên VAS vâñ còn bôc̣ lô ̣ những điểm
yếu,mà cu ̣ thể là VAS 21 như sau :

Chưa có quy điṇh cho phép đánh
giá laị tài sản,nơ ̣ phải trả theo giá tri ̣
hơp̣ lý taị thời điểm báo cáo

Ta xét đơn cử môṭ trong những
nguyên tắc kế toán khi lâp̣ và trı̀nh bày
BCTC là nguyên tắc : “Hoaṭ đôṇg liên
tuc̣”.Nguyên tắc này đã đươc̣ bổ sung vào
trong Luâṭ Kế toán, chuẩn mưc̣ Kế toán
cũng như chế đô ̣ kế toán mà cu ̣ thể là
VAS 21. Nhưng trong thưc̣ tế vâñ chưa
đươc̣ nhâṇ thức cũng như áp duṇg môṭ
cách chı́nh xác.Trước khi lâp̣ BCTC,các
nhà quản tri ̣ doanh nghiêp̣ cùng với hê ̣
thống kế toán cần phải kiểm tra xem xét
tất cả các thông tin,nếu như mà có đầy đủ
bằng chứng để chứng minh rằng doanh
nghiêp̣ có dấu hiêụ vi phaṃ nguyên tắc
“Hoaṭ đôṇg liên tuc̣ ” thı̀ doanh nghiêp̣
phải đánh giá ảnh hưởng của vi phaṃ đó
tới tı̀nh hı̀nh tài chı́nh của doanh
nghiêp̣.Và khi đó có thể doanh nghiêp̣ sẽ
phải lâp̣ BCTC theo môṭ giả thiết khác.Vı̀
hê ̣ thống kế toán đươc̣ xây dưṇg theo môṭ
măc̣ điṇh chung từ khâu thu thâp̣,xử lý
cho tới cung cấp thông tin theo giả thiết
hoaṭ đôṇg liên tuc̣,hoăc̣ trong môṭ tương
lai đã điṇh trước,ı́t nhất là trong 12 tháng
tiếp theo.Tuy nhiên do có sư ̣ vi phaṃ
nguyên tắc “hoaṭ đôṇg liên tuc̣ ” nên vi
phaṃ này phải đươc̣ trı̀nh bày trên BCTC
và khi đó các thông tin về tài sản, nơ ̣ phải
trả có thể sẽ phải đánh giá laị theo giá tri ̣

C
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thi ̣ trường, tuy nhiên VAS 21 laị chưa có
quy điṇh về viêc̣ này.

Thông tin đươc̣ trıǹh bày trên
báo cáo thuyết minh BCTC là chưa đầy
đủ

Thứ nhất : Từ khi kế toán ra
đời,các thông tin đươc̣ trı̀nh bày đều là
các thông tin kinh tế tài chı́nh quá khứ,
mang tı́nh tổng quát.Nghıã là có thể điṇh
lươṇg môṭ cách chắc chắn.Tuy nhiên điều
này đúng nhưng chưa thưc̣ sư ̣ đầy đủ,nhất
là trong bối cảnh nền kinh tế như hiêṇ
nay, môi trường kinh tế,môi trường xã hôị
và đăc̣ biết là môi trường pháp lý rất phát
triển do hê ̣ thống pháp luâṭ ngày càng
phát triển.Kéo theo đó là môi trường kinh
doanh rất đa dang,phong phú và luôn luôn
đi trước,dâñ tới tı̀nh traṇg là các công cu ̣
quản lý luôn luôn  đi sau.

Thứ hai : Vâñ là vấn đề xảy ra dấu
hiêụ vi phaṃ nguyên tắc “hoaṭ đôṇg liên
tuc̣ ” ở trên,khi đó doanh nghiêp̣ phải đưa
thông tin đó vào trong BCTC và đánh giá
ảnh hưởng của nó tới hoaṭ đôṇg của
doanh nghiêp̣ trong tương lai.Nghıã là có
thể xảy ra vấn đề doanh nghiêp̣ có thể sẽ
thu hep̣ quy mô sản xuất hoăc̣ taṃ ngừng
kinh doanh trong tương lai do sư ̣ cố trên
gây ra.Thông tin này hoàn toàn là thông
tin điṇh tı́nh về tương lai của doanh
nghiêp̣. Trong khi đó thông tin trên báo
cáo thuyết minh BCTC hiêṇ nay chưa có
thông tin tương lai và thông tin mang tı́nh
điṇh tı́nh

Hê ̣thống mẫu biểu quá rườm rà
phức tap̣

Theo chế đô ̣ kế toán đã ban hành,
mẫu biểu của hê ̣ thống BCTC của doanh
nghiêp̣ quá rườm rà và phức tap̣. Trên
thưc̣ tế, muc̣ đı́ch của viêc̣ lâp̣ và trı̀nh

bày BCTC là để cung cấp thông tin cho
các đối tươṇg sử duṇg thông tin môṭ cách
khách quan,trung thưc̣.Tức là chủ yếu đưa
ra các thông tin mà các đối tươṇg sử duṇg
BCTC cần.Viêc̣ gò bó hê ̣ thống mâũ biểu
vô tı̀nh đã làm mất đi sư ̣ linh hoaṭ trong
viêc̣ lâp̣ và trı̀nh bày BCTC cũng như gây
khó khan cho viêc̣ lâp̣ và trı̀nh bày BCTC
của doanh nghiêp̣

Viêc̣ ghi chép doanh thu – chi
phı́ chưa hơp̣ lý

Theo VAS 21, doanh thu và chi
phí tài chính được tính vào lãi/lỗ hoạt
động kinh doanh trên báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh là không phù hợp
với thông lệ quốc tế, khi các khoản lãi/lỗ
bán cổ phiếu vốn không phải của hoạt
động mang tính thường xuyên của doanh
nghiệp lại được hiểu là kết quả hoạt động
kinh doanh chủ yếu. Điều này có thể dâñ
đến viêc̣ đánh giá sai lầm quá trı̀nh hoaṭ
đôṇg kinh doanh của doanh nghiêp̣

Nguyên nhân của sự yếu kém
trên

VAS đươc̣ xây dưṇg riêng cho
Viêṭ Nam

VAS đươc̣ xây dưṇg dưạ trên IAS
trên cơ sở vận dụng có chọn lọc thông lệ
quốc tế, phù hợp với đặc điểm nền kinh tế
và trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt
Nam tại thời điểm ban hành chuẩn mực.
Viêṭ Nam là môṭ trong các nước đang
phát triển có nền kinh tế non trẻ,trong khi
IAS laị đươc̣ xây dưṇg cho nền kinh tế
phát triển maṇh,thi ̣ trường có sức caṇh
tranh cao.Chı́nh vı̀ vâỵ khi xây dưṇg VAS
trên cơ sở IAS phải căn cứ vào thưc̣ tế ở
VN.Đây chı́nh là môṭ trong những nguyên
nhân dâñ đến tı̀nh traṇg còn nhiều thiếu
sót trong VAS mà cu ̣ thể là VAS 21
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Chưa kip̣ thời câp̣ nhâṭ theo
IAS/IFRS

Chuẩn mực kế toán Việt Nam
(VAS) được xây dựng dựa trên các chuẩn
mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) từ những
năm 2000 đến 2005.Cho đến nay, chuẩn
mưc̣ kế toán Quốc tế đã có nhiều bổ sung
sửa đổi để phù hơp̣ hơn với sư ̣ phát triển
nhanh của nền kinh tế thi ̣ trường,sư ̣ đa
daṇg của nền kinh tế.Tuy nhiên ở VAS laị
chưa làm đươc̣ điều đó

Môṭ số giải pháp tı̀nh thế

Thứ nhất : Để thưc̣ hiêṇ tốt vai trò
cung câp thông tin môṭ cách khách quan
trung thưc̣ và chı́nh xác nhất,trên BCTC
sẽ phải đưa thêm các thông tin mang tı́nh
điṇh tı́nh và cả các thông tin liên quan tới
tương lai của doanh nghiêp̣

Thứ hai : Cho phép doanh nghiêp̣
sử duṇg mâũ biểu của hê ̣ thống BCTC
môṭ cách linh hoaṭ.Nghıã là bên caṇh các
thông tin bắt buôc̣ phải có,ngoài ra các
thông tin liên quan doanh nghiêp̣ có thể
đươc̣ phép trı̀nh bày môṭ cách linh hoaṭ
phù hơp̣ với doanh nghiêp̣ mı̀nh

Thứ ba : Điều chı̉nh quy điṇh về
viêc̣ tı́nh doanh thu và chi phı́ tài chı́nh
trên BC KQHĐ kinh doanh.Đây không

phải  là các khoản gắn liền với hoaṭ đôṇg
khinh doanh thường xuyên của doanh
nghiêp̣.Vâỵ phải chăng ta nên đưa nó tách
riêng khỏi kết quả của hoaṭ đôṇg kinh
doanh thường xuyên

Như bài viết đã nêu ra môṭ số yếu
kém còn tồn taị,nguyên nhân cũng như
môṭ số giải pháp tı̀nh thế có thể sử duṇg
để góp phần nâng cao tı́nh hiêụ quả của
viêc̣ áp duṇg VAS 21.Thiết nghı ̃ việc Việt
Nam lựa chọn mô hình vận dụng có chọn
lọc IAS/IFRS làm cơ sở chủ yếu để xây
dựng hệ thống chuẩn mực kế toán cho
mình là một sự lựa chọn hợp lý. Tuy
nhiên để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc
tế về kế toán, phù hợp quá trình hội nhập
kinh tế của đất nước, Việt Nam cần tiến
hành một số giải pháp vừa mang tính cấp
bách, vừa mang tính lâu dài, bao gồm cả
giải pháp trực tiếp đối với hệ thống chuẩn
mực kế toán và giải pháp thuộc về môi
trường kinh tế cũng như môi trường pháp
lý.

Tài liệu tham khảo:

Chuẩn mưc̣ VAS 21,chuẩn mưc̣ kế
toán quốc tế IAS/IFRS
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BÀN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT
NAM TRONG VIỆC LẬP BCTC HỢP NHẤT

Ngô Thị Thanh Huyền

Lớp: CQ49/21.02

ể tránh khỏi nguy cơ tụt
hậu xa hơn về kinh tế,
việc hội nhập nền kinh tế

toàn cầu đòi hỏi nước ta không chỉ đạt tốc
độ tăng trưởng cao, phát triển mạnh kinh
tế đối ngoại mà còn phát huy hết tiềm
năng, thế mạnh của các nghành kinh tế
mũi nhọn. Muốn vậy, từng bước hình
thành và phát triển các Tập đoàn kinh tế
có tầm vóc quốc tế, tạo thế và lực để cạnh
tranh trên toàn cầu. Việt Nam hiện nay
cũng đang tiến hành và đẩy mạnh phát
triển các mô hình tập đoàn kinh tế mà
thực chất đó là mô hình tổ hợp công ty mẹ
- công ty con. Sự hình thành các công ty
me- con ở Việt Nam mang những nét đặc
thù, được xuất hiện chủ yếu là từ sự
chuyển đổi và sắp xếp lại các doanh
nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Nhà nước
sang Tổng công ty hoạt động theo mô
hình công ty mẹ - công ty con. Sự phụ
thuộc liên kết mẹ - con có thể diễn ra dưới
rất nhiều hình thức khác nhau, có thể
thuần tuý về mặt thương mại là sự mở
rộng thị trường, về mặt kinh doanh là việc
bổ sung cải tiến công nghệ mới, về mặt
tài chính là sự kết hợp gia tăng về vốn.

Một Tổng công ty hoạt động theo
mô hình công ty mẹ - công ty con, mong
muốn có được một bức tranh toàn cảnh về
tình hình tài chính, và kết quả hoạt động
kinh doanh của một tổng thể hợp nhất là
nhu cầu tất yếu. Hệ thống báo cáo tài
chính hợp nhất là kết quả của quá trình
hợp nhất các báo cáo tài chính, là phương

tiện để cung cấp thông tin cho các nhà
quản rị và các nhà đầu tư một cách hữu
ích nhất. Một yêu cầu quan trọng là hoạt
động của Tập đoàn kinh tế phải được thể
hiện thông qua BCTC một cách chính xác
và tin cậy nhất. Do vậy việc lập BCTC
của tập đoàn kinh tế cần thiết phải chuyển
đổi tổng hợp tài khoản đơn thuần sang
hợp nhất theo CMKT Việt Nam và quốc
tế.

Hệ thống CMKT và hệ thống
thông tư hướng dẫn kế toán nói chung
chính là kim chỉ nam để Kế toán các
doanh nghiệp thực hiện hạch toán và phản
ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong
doanh nghiệp. Không nằm ngoài định
hướng đó, CMKT số 11 – Hợp nhất kinh
doanh, CMKT số 25 – Báo cáo tài chính
hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào
công ty con và TT số 21/2006/TT – BTC,
TT số 23/2005/TT – BTC, TT số
161/2007/TT – BTC, chính là kim chỉ
nam để kế toán thực hiện lập BCTC hợp
nhất cho một tập đoàn. Trong khuôn khổ
bài viết này người viết muốn đánh giá
những thuận lợi, khó khăn và tồn tại khi
các doanh nghiệp áp dụng Chuẩn mực Kế
toán Việt Nam VAS 25- Báo cáo tài chính
hợp nhất và TT 161/2007/TT – BTC
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực trong
thực tế.

Theo VAS 25 “Báo cáo tài chính
hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào
công ty con”  thì tất cả các công ty mẹ
đều phải lập và trình bày báo cáo hợp

Đ
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nhất. Báo cáo tài chính của một tập đoàn,
bao gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát
của một công ty mẹ – như là báo cáo tài
chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này
được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của
công ty mẹ và các công ty con. Để báo
cáo tài chính hợp nhất cung cấp đầy đủ
các thông tin tài chính về toàn bộ tập
đoàn thì phải tiến hành các bước sau:

- Loại trừ giá trị ghi sổ đầu tư của
công ty mẹ trong từng công ty con và
phần vốn chủ sở hữu của công ty mẹ
trong vốn chủ sở hữu của công ty con
(Quy định tại chuẩn mực kế toán “hợp
nhất kinh doanh”)

- Xác định lợi ích của các cổ đông
thiểu số trong thu nhập thuần của công ty
con bị hợp nhất trong kỳ báo cáo và loại
trừ khỏi thu nhập của tập đoàn để tính lãi,
hoặc lỗ thuần có thể xác định được cho
những đối tượng sở hữu công ty mẹ.

- Xác định lợi ích của cổ đông
thiểu số trong tài sản thuần của công ty
con bị hợp nhất và trình bày trên bảng cân
đối kế toán hợp nhất thành một chỉ tiêu
riêng biệt tách khỏi phần nợ phải trả và
phần vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. Lợi
ích của cổ đông thiểu số trong tài sản
thuần bao gồm:

+ Giá trị các lợi ích của cổ đông
thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban
đầu được xác định phù hợp với chuẩn
mực kế toán “Hợp nhất kinh doanh”, và

+ Phần lợi ích của cổ đông thiểu số
trong sự biến động của tổng vốn chủ sở
hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh.

- Số dư và các giao dịch trong nội
bộ tập đoàn, các khoản lãi nội bộ chưa
thực hiện phát sinh từ các giao dịch này
phải được loại trừ hoàn toàn. Các khoản

lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao
dịch nội bộ cũng được loại bỏ trừ khi chi
phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi
được. Trong đó, các khoản thuế thu nhập
doanh nghiệp do công ty mẹ hoặc công ty
con phải trả khi phân phối lợi nhuận của
công ty con cho công ty mẹ được kế toán
theo chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập
doanh nghiệp”.

Ở Việt Nam, việc ban hành VAS
25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế
toán các khoản đầu tư vào công ty con và
các TT hướng dẫn đã thể hiện những
bước tiến lớn về kế toán cho mô hình tập
đoàn. Tuy nhiên việc áp dụng những quy
định trong chuẩn mực và thông tư trên có
tồn tại những thuận lợi và khó khăn sau
đây:

Về thuận lợi

Một là, Việc ban hành các chuẩn
mực có liên quan đến việc lập báo cáo tài
chính thích hợp nhất đã đáp ứng nhu cầu
lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các
doanh nghiệp hoạt động theo mô hình
công ty mẹ - công ty con. Trong nội dung
của chuẩn mực số 25 quy định một số nội
dung cần thiết cho việc lập BCTC hợp
nhất như mục đích, phạm vi áp dụng,
trình thự hợp nhất, trình bày báo cáo tài
chính hợp nhất, phương pháp kế toán và
trình bày khoản đầu tư vào công ty con
trong báo cáo tài chính riêng của công ty
mẹ. Để tạo để tạo điều kiện nghiên cứu và
lập báo cáo tài chính thích hợp nhất được
dễ dàng ngoài việc áp dụng chuẩn mực số
25 để lập báo cáo tài chính thích hợp
nhất, kế toán báo cáo tài chính hợp nhất
còn phải áp dụng các chuẩn mực có liên
quan như chuẩn mực kế toán VAS 11
“Hợp nhất kinh doanh”, chuẩn mực kế
toán VAS 07 “Kế toán các khoản đầu tư
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vào công ty liên kết”, chuẩn mực kế toán
VAS 08 “Thông tin tài chính về những
khoản góp vốn liên doanh”, chuẩn mực kế
toán VAS 17 “Thuế thu nhập doanh
nghiệp”, và hệ thống các thông tư hướng
dẫn cụ thể các nội dung của chuẩn mực
như TT số 23/2006/TT – BTC, TT số
161/2007/TT – BTC, TT số 21/2005/TT –
BTC và TT 20/2006/TT – BTC.

Do vậy, các chuẩn mực và các
Thông tư hướng dẫn liến quan đến lập
báo cáo tài chính hợp nhất đã đáp ứng
được phần lớn yếu cầu trước mắt cho các
doanh nghiệp hoặc các tổng công ty đang
chuyển đổi và hoạt động theo mô hình
công ty mẹ - công ty con. Bên cạnh đó,
các chuẩn mực này là nền tảng cho việc
hoàn thiện hơn nữa các chính sách, chế độ
kế toán Việt Nam phù hợp với thế giới.

Hai là, Quy trình hợp nhất báo cáo
tài chính theo quy định của VAS 25 nhìn
chung đã tuân thủ những quy định của
IAS 27 “Chuẩn mực kế toán quốc tế - Báo
cáo tài chính hợp nhất và kế toán các

khoản đầu tư vào các công ty con” và
IFRS 3 “Chuẩn mực báo cáo tài chính
quốc tế - Hợp nhất kinh doanh”. Quy
trình hợp nhất khá rõ ràng, các phương
pháp kế toán sử dụng để hợp nhất đi theo
xu hướng mới của IAS (Chuẩn mực kế
toán quốc tế).

Về khó khăn

Qua việc nghiện cứu chế độ kế
toán Việt Nam về quy trình hợp nhất báo
cáo tài chính ở trên, ta thấy còn tồn tại
một số vấn đề sau:

Một là, Hê ̣ thống Chuẩn mưc̣ và
Thông tư này chưa bao quát đươc̣ những
tı̀nh huống có thể xảy ra trong thưc̣ tế
khiến kế toán có thể lúng túng khi găp̣
những tı̀nh huống đó. Trong đó một số
tình huống điển hình như: Tập đoàn bao
gồm nhiều mẹ, nhiều con; công ty con
mua lại cổ phiếu quỹ; thay đổi cấu trúc
tập đoàn trong kỳ báo cáo; chi trả cổ tức
bằng cổ phiếu quỹ; lập báo cáo tài chính
hợp nhất cho những năm tiếp theo…

Minh họa cụ thể trong trường hợp
có sự thay đổi cấu trúc tập đoàn trong kỳ

báo cáo. Một tập đoàn ban đầu có cấu trúc
như sau:

60 % 70 %

30 %

Công ty mẹ A

Công ty con B Công ty con C



Hội thảo khoa học SV “Trao đổi về Hệ thống chuẩn mực Kế toán – Kiểm toán Việt Nam”

28

Có thể thay đổi thành:

60%

100%

Sau giao dic̣h Công ty B mua laị
30% cổ phần của Công ty C (do Công ty
A đang nắm giữ). Tuy nhiên, kế toán sẽ
không tı̀m đươc̣ giải pháp cho tı̀nh huống
này khi nghiên cứu hê ̣ thống Chuẩn mưc̣
và Thông tư liên quan. Ngay cả đối với
giao dic̣h Công ty me ̣ bán cổ phần (môṭ
phần hoăc̣ toàn bô)̣, kế toán cũng có thể
găp̣ khó khăn trong xử lý khi rơi vào tı̀nh
huống này.

Hai là, ở đoạn 21, 22, VAS 25 quy
định, khoản đầu tư vào một doanh nghiệp
phải hạch toán theo chuẩn mực kế toán
“Công cụ tài chính”, kể từ khi doanh
nghiệp đó không còn là công ty con nữa
và cũng không trở thành một công ty liên
kết như định nghĩa của chuẩn mực kế
toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào
công ty liên kết”, giá trị ghi sổ của khoản
đầu tư tại ngày doanh nghiệp không còn
là một công ty con được hạch toán theo
phương pháp giá gốc. Đoạn 27, VAS 25
quy định, các khoản đầu tư vào các công
ty con mà bị loại khỏi quá trình hợp nhất
phải trình bày trong báo cáo tài chính
riêng của công ty mẹ theo phương pháp
giá gốc. Những quy định này đảm bảo
tính nhất quán trong việc trình bày các
khoản đầu tư vào công ty con trong báo
cáo tài chính riêng của công ty mẹ là theo

phương pháp giá gốc, dù công ty con đó
có được hợp nhất hay không.

Đến đây có thể nhận thấy rằng việc
lập báo cáo tài chính hợp nhất cho một
tập đoàn là một công việc cực kỳ phức
tạp, liên quan tới những giá trị khổng lồ,
với nhiều công ty khác nhau, cùng với vô
số những giao dịch trong nội bộ tập đoàn,
với những ảnh hưởng khác nhau đến
những khoản lãi, lỗ đã thực hiện và chưa
thực hiện của các công ty trong tập đoàn.
Mặt khác, nhiều nội dung của VAS 25 bị
chi phối bởi các chuẩn mực kế toán khác
mà một số chuẩn mực này hiện nay lại
chưa được ban hành như: Chuẩn mực kế
toán về công cụ tài chính, hợp nhất kinh
doanh… Cho nên, dù hiện nay VAS 25 đã
được ban hành chính thức nhưng việc lập
báo cáo tài chính hợp nhất vẫn còn là một
việc rất khó khăn.

Ba là, Trong thực tế, tồn tại trường
hợp các công ty con đầu tư lẫn nhau, tạo
nên phương thức đầu tư vòng tròn. Đây
cũng là trường hợp cần được loại trừ
trong báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy
vậy, trong VAS 25 – “Báo cáo tài chính
hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào
công ty con” và Thông tư 161 chỉ quy
định loại trừ giá trị ghi sổ của khoản đầu
tư của công ty mẹ vào công ty con và
phần chiếm hữu trong vốn chủ sở hữu của

Công ty mẹ A

Công ty con B

Công ty con C
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công ty con. Chính vì vậy, khoản đầu tư
lẫn nhau này vẫn chưa được loại trừ khỏi
báo cáo tài chính hợp nhất.

Bốn là, Quan trọng nhất trong mối
quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công
ty con là mối quan hệ về vốn. Tuy nhiên,
hiện nay vẫn còn vấn đề tranh luận về
việc đầu tư ngược lại của công ty con vào
công ty mẹ. Vì thực chất, trong quan hệ
đầu tư vào công ty mẹ trong phạm vi
không thay đổi mối quan hệ kiểm soát
giữa công ty mẹ và công ty con. Khi công
ty mẹ có nhu cầu huy động vốn từ bên
ngoài hoặc công ty mẹ thành lập một tổ
chức tài chính để huy động vốn thì không
thể ngăn cản sự đầu tư của công ty con
theo chiều ngược lại. Tuy vậy, khung
pháp lý về hợp nhất báo cáo tài chính hiện
nay chưa đáp ứng được mô hình tập đoàn
ở mức độ phức tạp như trường hợp đầu tư
đa chiều đã nói ở trên. Hơn nữa trong
VAS 25 cũng như thông tư hướng dẫn
vẫn chưa nêu cụ thể vấn đề này.

Sáu là, Chỉ tiêu “Lợi thế thương
mại” trên báo cáo tài chính hợp nhất
không phản ánh đúng lợi thế kinh doanh
của cả tập đoàn. Điều này xuất phát từ
việc tính toán lợi thế kinh doanh trên cơ
sở cộng lợi thế của từng công ty, không
thực hiện việc bù trừ để tính lợi thế
thương mại của cả tập đoàn, do vậy, lợi
thế thương mại luôn được xác định cao
hơn giá trị thực tế;

Bảy là, Theo hệ thống kế toán cao
cấp của Mỹ thì các bút toán điều chỉnh
được ghi vào Sổ kế toán hợp nhất trước,
sau đó mới ghi đông thời vào Báo cáo kết
quả kinh doanh hợp nhất và Bảng cân đối
kế toán hợp nhất – cách hướng dẫn như
thế vừa dễ hiểu và đảm bảo tính khoa học,
trong khi đó thông tư hướng dẫn lại làm

không đúng quy trình như thế, mà các bút
toán điều chỉnh phản ánh một cách ròi
rạc, tách biệt nhau để lập từng báo cáo tài
chính một. Với cách hướng dẫn như vậy
sẽ rất khó thực hiện đối chiếu, kiểm tra số
liệu, định vị các sai sót (nếu có) để lập
một báo cáo tài chính hợp nhất hoàn
chỉnh.

Tám là, Hợp nhất báo cáo tài chính
đòi hỏi các công ty phải lập Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ hợp nhất. Trong chế độ kế
toán Việt Nam hiện nay chưa có hướng
dẫn cụ thể về việc lập báo cáo lưu chuyển
tiền tệ hợp nhất.

Một số kiến nghị

Để hoàn thiện báo cáo tài chính
hợp nhất áp dụng cho các doanh nghiệp
Việt Nam cần thiết có sự kết hợp đồng bộ
từ khâu soạn thảo chế độ kế toán đến
khâu đào tạo kế toán và thực hiện công
tác kế toán. Sau đây là một số kiến nghị
về các nhóm giải pháp khắc phục những
hạn chế liên quan đến vấn đề này:

Đối với Bộ tài chính

Một là, Thống nhất các văn bản
liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất
thành một văn bản pháp lý để phổ biến
một cách rộng rãi nhằm tạo thuận lợi cho
việc nghiên cứu và ứng dụng báo cáo tài
chính hợp nhất. Ban hành chính thức các
chuẩn mực kế toán: Hợp nhất kinh doanh,
VAS 22 - “Trình bày bổ sung báo cáo tài
chính của các ngân hàng và tổ chức tài
chính tương tự”, Thuế thu nhập doanh
nghiệp, VAS 27 - “Báo cáo tài chính giữa
niên độ”,  Công cụ tài chính, VAS 29 -
“Thay đổi trong các chính sách kế toán,
các ước tính kế toán và các sai sót”. Đồng
thời ban hành các thông tư hướng dẫn
thực hiện các chuẩn mực kế toán một
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cách cụ thể và kịp thời khắc phục những
thiếu sót trong CMKT và hệ thống TT
hiện hành.

Hai là, Trong trường hợp các công
ty con đầu tư vào nhau gọi là đầu tư chéo,
một công ty con đầu tư ngược lại vào
công ty mẹ hay nắm giữ cổ phần ở công
ty mẹ được gọi là đầu tư vòng tròn. Tuy
vậy, để có một hình ảnh trung thực về
tình hình tài chính của tập đoàn trên báo
cáo tài chính hợp nhất về tình hình đầu tư
vốn, Bộ Tài Chính nên có văn bản hướng
dẫn cụ thể về việc cung cấp thông tin của
các công ty sở hữu chéo, sở hữu đa chiều
này để tránh việc phân tích và đánh giá
sai quy mô, lợi nhuận… của công ty, làm
ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các
cổ đông.

Ba là, Phối hợp với các trường đại
học có đào tạo chuyên ngành kế toán thực
hiện các đề tài có liên quan đến báo cáo
tài chính hợp nhất nhằm giúp cho các quy
định được ban hành có được tính khoa
học và phù hợp với môi trường pháp lý ở
Việt Nam. Hơn thế nữa, giải pháp này còn
tạo điều kiện cho các sinh viên chuyên
nghành kế toán tiếp cận sâu hơn với
BCTC hợp nhất tạo tiền đề tích cực cho
sinh viên sau khi ra trường có thể vận
dụng một cách khoa học chuẩn mực kế
toán Việt Nam về lập BCTC hợp nhất tại
các tập đoàn kinh tế.

Đối với bản thân các tập đoàn
kinh tế

Một là, Có rất nhiều giải pháp để
khắc phục những hạn chế do những vấn
đề bất cập trong VAS 25 và hệ thống TT
hướng dẫn như tham vấn các chuyên gia
hoặc nghiên cứu các giải pháp tương tự từ
các tập đoàn khác… Tuy nhiên một giải
pháp được cho là bền vững và hiệu quả

nhất chính là hiểu bản chất vấn đề và giải
quyết vấn đề theo bản chất. Có 2 vấn đề
mà kế toán cần hiểu theo bản chất là:

- Bản chất của viêc̣ lâp̣ Báo cáo Tài
chı́nh hơp̣ nhất: “Bản chất của lâp̣ Báo
cáo Tài chı́nh hơp̣ nhất là lâp̣ Báo cáo Tài
chı́nh thể hiêṇ vi ̣thế tổng thể của môṭ Tâp̣
đoàn taị môṭ thời điểm và kết quả kinh
doanh của môṭ Tâp̣ đoàn qua môṭ thời kỳ”
có nghıã là kế toán phải cân nhắc giao
dic̣h đó ảnh hưởng thế nào tới vi ̣ thế của
Tâp̣ đoàn, cũng như tới kết quả kinh
doanh của Tâp̣ đoàn để có đáp án phù
hơp̣.

- Bản chất của tı̀nh huống/ giao
dic̣h: Kế toán phải nhı̀n nhâṇ về những
ảnh hưởng của tı̀nh huống/ giao dic̣h tới
vi ̣ thế tài chı́nh cũng như kết quả hoaṭ
đôṇg kinh doanh của Tâp̣ đoàn. Từ đó có
những ‘ứng xử’ kế toán tương ứng và phù
hơp̣

Hai là, Nghiên cứu và ban hành
quy chế tổ chức kế toán trong đơn vị để
bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện các
chính sách kế toán, kỳ kế toán cũng như
việc ghi nhận các thông tin chi tiết liên
quan đến vấn đề cung cấp nội bộ nhằm
giúp cho việc thu nhận và xử lý các thông
tin khi hợp nhất báo cáo tài chính được
thuận lợi, dễ dàng và có được những
thông tin hợp lý.

Ba là, về việc lập Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ hợp nhất:

- Chuyển đổi Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ của các công ty con hoạt động ở
nước ngoài sang đơn vị tiền tệ báo cáo sử
dụng tại công ty mẹ (Nếu công ty có các
công ty con hoạt động ở nước ngoài).
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- Cộng ngang các chỉ tiêu trên Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và
các công ty con.

Thực hiện các điều chỉnh hợp nhất
trên các cột 5, 6, 7.

1- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

2- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

3- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

4- Tiền tăng trong năm

5- Số dư đầu kỳ.

6- Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái

7- Số dư cuối kỳ

Bốn là, Nghiên cứu và xây dựng
mô hình tổ chức kế toán phù hợp với tình
hình tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh
và đặc điểm hoạt động để có được những
thông tin thích hợp khi đánh giá các công
ty con và phục vụ cho việc lập báo cáo tài
chính hợp nhất.

Năm là, Thiết kế hệ thống kiểm
soát nội bộ trong doanh nghiệp để đảm
bảo cho các thông tin được thu nhận và
trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất
có được sự tin cậy cần thiết cho các đối
tượng sử dụng thông tin, đặc biệt là các
công ty kiểm soát.

Sáu là, Nâng cao trình độ hiểu biết
của nhà quản lý tại doanh nghiệp khi nhận
được thông tin trình bày trên báo cáo tài
chính hợp nhất để các đối tượng này sử
dụng báo cáo tài chính hợp nhất thành
một công cụ hữu ích cho việc kiểm soát
và ra quyết định liên quan đến hướng hoạt
động của toàn doanh nghiệp.

Hợp nhất báo cáo tài chính là tất
yếu trong nền kinh tế hiện nay ở Việt
Nam với xu hướng phát triển các tập đoàn
kinh doanh. Hợp nhất báo cáo tài chính
thực hiện không đầy đủ và không tuân thủ
quy trình hợp nhất của chuẩn mực kế toán
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dẫn đến thông tin không trung thực, cung
cấp các thông tin thiếu chính xác, ảnh
hưởng đến quyền lợi của người sử dụng
thông tin. Do vậy việc hoàn thiện chuẩn
mực kế toán Việt Nam VAS 25 để có thể

ứng dụng trong thực tế là một vấn đề hết
sức cần thiết đòi hỏi sự quan tâm của các
cấp có thẩm quyền và sự nỗ lực từ bản
thân các tập đoàn kinh tế.
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TRAO ĐỔI VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Lê Thị Hoa

CQ49/21.18

gày nay, hội nhập kinh tế quốc tế
đã trở thành một xu thế tất yếu
của tất cả các nước trên thế giới.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế
đó, với sự kiện ngày 01/01/2007 Việt
Nam chính thức trở thành thành viên thứ
150 của tổ chức thương mại thế giới
WTO. Điều này tạo ra những cơ hội to
lớn cho nền kinh tế của đất nước, trong đó
có lĩnh vực kế toán kiểm toán. Tuy nhiên,
bên cạnh đó là những thách thức cần phải
vượt qua. Trên thế giới, lĩnh vực kế toán,
kiểm toán đã phát triển mạnh mẽ và đạt
được những thành tựu đáng nể, cùng với
nó là sự hoàn thiện của hệ thống chuẩn
mực kế toán, kiểm toán quốc tế . Còn ở
nước ta, nó vẫn còn là một lĩnh vực khá
mới mẻ, bước đầu đã có những thành tựu
lớn, hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm
toán được xây dựng và áp dụng trên cơ sở
chuẩn mực quốc tế, tuy nhiên do nhiều
nguyên nhân khách quan và chủ quan, hệ
thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán nước
ta còn những cách biệt mang tính trọng
yếu so với quốc tế. Vì vậy, chúng ta cùng
nhau trao đổi về hệ thống chuẩn mực kế
toán, kiểm toán Việt Nam.

Trước hết, phải hiểu thế nào là hệ
thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán
Việt Nam?

Chuẩn mực kế toán Việt Nam:

Theo khoản 1 điều 8, luật kế toán số
03/2003/QH11 thì “Chuẩn mực kế toán
gồm những nguyên tắc và những phương
pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và
lập báo cáo tài chính .”

Kết cấu của một chuẩn mực kế toán
gồm các phần sau :

- Mục đích của chuẩn mực

- Phạm vi của chuẩn mực

- Các định nghĩa sử dụng trong
chuẩn mực

- Phần nội dung chính gồm các
nguyên tắc, các phương pháp, các yêu cầu
về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta
đã hoàn thành, công bố, đưa vào sử dụng
26 chuẩn mực kế toán.

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam:

Chuẩn mực kiểm toán được hiểu là
những quy định về những nguyên tắc, thủ
tục cơ bản và những hướng dẫn thể thức
áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản
đó trong quá trình kiểm toán.

Nhìn chung, ở diện rộng, các chuẩn
mực kiểm toán đều có cấu trúc tương tự
nhau, gồm 2 bộ phận riêng biêt nhưng
không biệt lập, đó là một hệ thống các
chuẩn mực chuyên môn được đặt dưới
những nguyên tắc có tính nghiêm ngặt và

N
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tính chuẩn mực cao về đạo đức nghề
nghiệp.

Thông tư 214/2012 TT-BTC, Thông
tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm
toán Việt Nam có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/01/2014 đã công bố 37 chuẩn
mực kiểm toán.

Thứ hai, trao đổi về nội dung
chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam
và Quốc tế

Về nội dung của chuẩn mực kế
toán Việt Nam(VAS) và chuẩn mực kế
toán Quốc tế( IAS):

Khi xây dựng các các chuẩn mực
kế toán, quan điểm xuyên suốt của Việt
Nam là tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế
toán quốc tế. VAS cơ bản đã được xây
dựng dựa trên IAS/IFRS, theo nguyên tắc
vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế,
phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình
độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam.
Do vậy, VAS đã cơ bản tiếp cận với
IAS/IFRS, phản ánh được phần lớn các
giao dịch của nền kinh tế thị trường, nâng
cao tính công khai, minh bạch thông tin
về BCTC của các doanh nghiệp. Mặc dù
vậy, VAS hiện nay vẫn bộc lộ nhiều điểm
khác biệt với IAS/IFRS. Điều này thể
hiện qua một số biểu hiện chủ yếu sau:

- Khác biệt cơ bản nhất là VAS chưa
có quy định cho phép đánh giá lại tài sản
và nợ phải trả theo giá trị hợp lý tại thời
điểm báo cáo. Điều này ảnh hưởng lớn
đến việc kế toán các tài sản và nợ phải trả
được phân loại là công cụ tài chính, làm
suy giảm tính trung thực, hợp lý của
BCTC và chưa phù hợp với IAS/IFRS;

- VAS 21 không quy định trình bày
Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu thành
một báo cáo riêng biệt như IAS 1, mà chỉ

yêu cầu trình bày trong thuyết minh
BCTC. Ngoài ra, chế độ kế toán Việt
Nam quy định mẫu biểu báo cáo một cách
cứng nhắc, làm triệt tiêu tính linh hoạt và
đa dạng của hệ thống BCTC, trong khi
IAS/IFRS không đưa ra mẫu biểu cụ thể
của báo cáo;

- Theo VAS 21, doanh thu và chi
phí tài chính được tính vào lãi/lỗ hoạt
động kinh doanh trên báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh là không phù hợp
với thông lệ quốc tế, khi các khoản lãi/lỗ
bán cổ phiếu vốn không phải của hoạt
động mang tính thường xuyên của doanh
nghiệp lại được hiểu là kết quả hoạt động
kinh doanh chủ yếu;

- IAS 2 cho phép sử dụng các
phương pháp ước tính giá trị hàng tồn kho
như phương pháp chi phí định mức hoặc
phương pháp giá bán lẻ, nhưng vấn đề
này không được đề cập ở VAS 2. VAS 2
cho phép áp dụng phương pháp “Nhập
sau - Xuất trước” (LIFO) trong khi IAS/
IFRS không cho phép áp dụng phương
pháp này;

- VAS 3 chỉ cho phép đánh giá lại
tài sản cố định là bất động sản, nhà xưởng
và thiết bị trong trường hợp có quyết định
của Nhà nước, đưa tài sản đi góp vốn liên
doanh, liên kết, chia tách, sáp nhập doanh
nghiệp và không được ghi nhận phần tổn
thất tài sản hàng năm. Trong khi đó, theo
IAS 16, doanh nghiệp được phép đánh giá
lại tài sản theo giá thị trường và được xác
định phần tổn thất tài sản hàng năm, đồng
thời được ghi nhận phần tổn thất này theo
quy định tại IAS 36;

- VAS 11 quy định lợi thế thương
mại được phân bổ dần trong thời gian
không quá 10 năm kể từ ngày mua trong
giao dịch hợp nhất kinh doanh. Trong khi
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đó, IFRS 3 quy định doanh nghiệp phải
đánh giá giá trị lợi thế thương mại tổn
thất;

- VAS hiện thiếu một số chuẩn mực
liên quan đến các đối tượng và giao dịch
đã phát sinh như: thanh toán bằng cổ
phiếu (IFRS 02); công cụ tài chính (IFRS
9); tổn thất tài sản (IAS 19) các khoản tài
trợ của Chính phủ (IAS 20); nông
nghiệp (IAS 41)

Gần đây, có một số nghiên cứu
được tiến hành nhằm xác định mức độ
hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt
Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế. Kết
quả của một nghiên cứu chỉ ra rằng, mức
độ hòa hợp của VAS với IAS/IFRS liên
quan đến 10 chuẩn mực được chọn
nghiên cứu ở mức bình quân là 68%.
Theo đó, các chuẩn mực về doanh thu và
chi phí có mức độ hòa hợp cao hơn các
chuẩn mực về tài sản. Mức độ hòa hợp về
đo lường (81,2%) cao hơn nhiều so với
mức độ hài hòa về khai báo thông tin
(57%).

Về nội dung của chuẩn mực kiểm
toán Việt Nam(VSA) và chuẩn mực kiểm
toán Quốc tế( ISA ):

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán
Việt Nam được xây dựng trên cơ sở hệ
thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và
phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Ở Việt Nam, hệ thống chuẩn mực
của kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà
nước đã được xây dựng theo 3 nguyên
tắc: Dựa trên cơ sở các chuẩn mực quốc
tế về kiểm toán của IFAC; phù hợp với
điều kiện phát triển của Việt Nam; đơn
giản, rõ rang và tuân thủ các quy định về
thể thức ban hành văn bản luật.

Nhìn chung, nội dung của các
chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có sự hòa
hợp khá lớn so với chuẩn mực quốc tế.
Bên cạnh đó còn tồn tại một số các điểm
chưa tương đồng. Một số nội dung của
chuẩn mực kế toán quốc tế đã được sửa
đổi, nhưng do Việt Nam xây dựng hệ
thống chuẩn mực kiểm toán trên cơ sở các
chuẩn mực kiểm toán cũ, vì vậy còn một
số nội dung chưa được sửa đổi kịp thời.

Thứ ba, thực trạng, những thuận
lợi và khó khăn trong việc nghiên cứu
chuẩn mực kế toán- kiểm toán đối với
sinh viên chuyên ngành kế toán, Kiểm
toán

Thực trạng:

Với sinh viên chuyên ngành kế
toán, kiểm toán, việc nghiên cứu các
chuẩn mực kế toán, kiểm toán là điều vô
cùng quan trọng,là điều tất yếu để có thể
trở thành những kế toán viên hay kiểm
toán viên trong tương lai. Đặc biệt, muốn
trở thành một kế toán viên hay kiểm toán
viên giỏi, cần có sự am hiểu sâu sắc về
các chuẩn mực kế toán,không chỉ trong
phạm vi quốc gia mình mà còn ở phạm vi
chuẩn mực của các nước tiên tiến, của
quốc tế.

Tuy nhiên, một thực trạng đáng
buồn đối với sinh viên chuyên ngành kế
toán kiểm toán hiện nay là có rất ít sinh
viên thực sự đi sâu vào tìm hiểu, nghiên
cứu chuẩn mực kế toán,kiểm toán. Ở các
trường đại học, cao đẳng, nhà trường có
tổ chức giảng dạy các môn có liên quan
đến các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
Nhưng việc tiếp thu của sinh viên khá là
hời hợt. Trong phạm vi thời gian có hạn,
cùng với việc giới hạn nội dung học tập
trong giáo trình, làm cho sinh viên không
thực sự đầu tư cho việc nghiên cứu các
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chuẩn mực một cách sâu hơn, đa số các
sinh viên đều học theo kiểu đối phó, học
để thi chứ không phải học để biết.

Mặt khác, việc học này còn mang
nặng lý thuyết suông, chưa được vận
dụng vào thực tiễn, do đó sinh viên chưa
nắm bắt rõ việc vận dụng các chuẩn mực
này vào thực tiễn nghề nghiệp như thế
nào.

Ngày nay, việc tiếp cận và nghiên
cứu các chuẩn mực này có nhiều thuận
lợi, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Ta đi vào phân tích một số thuận lơi và
khó khăn khi nghiên cứu chuẩn mực kế
toán, kiểm toán của sinh viên chuyên
ngành kế toán,kiểm toán như sau:

Thuận lợi:

- Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm
toán Việt Nam cũng như của quốc tế được
công bố một cách rộng rãi, sinh viên có
thể có tư liệu nghiên cứu một cách dễ
dàng qua sách, hoặc thông qua mạng
internet.

- Với hệ thống các môn đào tạo
trong các trường đại học, cao đẳng về kế
toán, kiểm toán, sinh viên sẽ có những cơ
sở, những hiểu biết cơ bản, ban đầu làm
tiên đề cho việc đi sâu vào nghiên cứu các
chuẩn mực kế toán, kiểm toán một cách
sâu sắc hơn.

- Với đội ngũ giảng viên xuất sắc,
có nhiều hiểu biết về chuẩn mực kế toán,
kiểm toán, sinh viên ngoài việc tự nghiên
cứu ra, còn có thể có được sự hướng dẫn
tận tình của các thầy cô giáo, điều này
giúp cho sinh viên có thể giải quyết được
các vướng mắc trong quá trình nghiên
cứu chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

- Các sinh viên đều là những người
có tuổi trẻ, có sự năng động, sáng tạo, đây
là một điều kiện thuận lợi cho sinh viên
học hỏi và nghiên cứu.

Khó khăn:

- Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm
toán Việt Nam còn chưa thật sự hoàn
thiện, chưa thực sự hòa hợp với chuẩn
mực kế toán, kiểm toán quốc tế. Điều này
gây trở ngại cho sinh viên trong việc
nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán,
kiểm toán.

- Chương trình đào tạo ở các trường
đại học, cao đẳng về kế toán kiểm toán
còn khá nhiều bất cập. Các môn đai
cương còn rất nặng, trong khi đó các vấn
đề về chuyên ngành như chuẩn mực kế
toán, kiểm toán… chưa được đào tạo một
cách chuyên sâu. Đa số đều chỉ dừng lại ở
mức độ đơn giản, hướng dẫn để sinh viên
biết chứ chưa thực sự hiểu.

- Ý thức tự giác và nhận thức của
sinh viên về nghiên cứu chuẩn mực kế
toán, kiểm toán còn rất nhiều hạn chế.
Sinh viên chưa nhận thức được tầm quan
trọng của nó.

- Việc nghiên cứu chuẩn mực kế
toán, kiểm toán chưa trở thành phong
trào, còn rời rạc, chưa trở thành hoạt động
thường xuyên đối với các sinh viên
chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Trình độ của sinh viên còn nhiều
hạn chế, về tư duy, về tiếng anh… do đó,
việc nghiên cức các chuẩn mực cũng gặp
khá nhiều khó khăn..

Thứ tư, đề xuất một số giải pháp
giúp sinh viên nghiên cứu chuẩn mực kế
toán, kiểm toán trong quá trình học tập
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các môn học chuyên ngành kế toán,kiểm
toán:

- Nhà nước cần không ngừng nghiên
cứu để hoàn thiện hơn nữa về hệ thống
chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc gia để
có sự hòa hợp, nhất trí cao với chuẩn mực
kế toán, kiểm toán quốc tế.

- Nhà trường cần tổ chức chương
trình đào tạo một cách khoa học và hợp lý
hơn, kiến thức đại cương là quan trọng,
nhưng kiến thức chuyên ngành lại là điều
không thể thiếu, vì vậy, các cơ sở đào tạo
cần xây dựng một chương trình đào tạo
hợp lý, khoa học. Tăng cường xây dựng
và hoàn thiện các môn học có liên quan
đến chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt
Nam cũng như quốc tế. Tạo mọi điều kiện
tốt nhất giúp sinh viên có thể tiếp cận với
những kiến thức về chuẩn mực kế toán,
kiểm toán.

- Việc đào tạo cần có sự kết hợp
chặt chẽ với thực hành, không nên chỉ
mang tính lý thuyết, không có tính thực
tiễn. Đối với sinh viên chuyên ngành kế
toán, kiểm toán, nhà trường cần có cầu
nối với các cơ sở kinh doanh, các doanh
nghiệp để giúp sinh viên có những am
hiểu về việc vận dụng chuẩn mực trong
thực tiễn.

- Về phía sinh viên, cần thiết phải
tìm hiểu, nhận thức được tầm quan trọng
của việc nghiên cứu các chuẩn mực kế
toán, kiểm toán. Sinh viên cần xây dung
cho mình ý thức tự giác cao, tinh thần
ham học hỏi để nghiên cứu, tìm hiểu về
các quy định của chuẩn mực Việt Nam và
quốc tế.

Một số kinh nghiệm trong nghiên
cứu chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong
quá trình học tập các môn học chuyên
ngành kế toán-kiểm toán:

- Trong quá trình học tập các môn
chuyên ngành, sinh viên nên tìm hiểu về
các chuẩn mực có liên quan đến nội dung
học, nếu có gì không hiểu, khúc mắc, nên
nhờ đến sự hướng dẫn của các giảng viên.

- Tham gia viết các công trình
nghiên cứu khoa học, các bài nghiên cứu
khoa học về hệ thống chuẩn mực kế toán,
kiểm toán Việt Nam cũng như quốc tế.

- Cần nâng cao trình độ Tiếng Anh
để tìm đọc và hiểu các chuẩn mực kế
toán, kiểm toán của các nước tiên tiến
trên thế giới.

- Nên tìm hiểu sự vận dụng các
chuẩn mực này trong thực tiễn thông qua
việc đi tìm hiểu thực tế tại các công ty,
doanh nghiệp…

Nguồn tài liệu tham khảo:

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=
28513

http://vacpa.org.vn/index.php?o=modules&n=forum&f=forum_detail&idforum=775&p
age=1

http://www.sav.gov.vn/1500-1-ndt/su-hoa-hop-giua-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-va-
chuan-muc-ke-toan-quoc-te-thuc-trang-nguyen-nhan-va-dinh-huong-phat-trien-.sav

Giáo trình lý thuyết kiểm toán _ Học viện tài chính
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Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ NỘI DUNG

CẦN HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Phan Thị Mỹ

Lớp CQ48/2208

ục đích của việc ban hành các
chuẩn mực kế toán là nhằm
hướng dẫn và bắt buộc các

doanh nghiệp lập báo cáo tài chính trung
thực, hợp lý về tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp để các
đối tượng sử dụng thông tin tài chính của
doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh
tế phù hợp. VAS được xây dựng dựa vào
hệ thống CMKT quốc tế (IAS) và các
chuẩn mực BCTC (IFRS). Tuy nhiên,
thực tế gần đây cho thấy một số báo cáo
tài chính dù tuân thủ VAS nhưng vẫn
không phản ánh trung thực, hợp lý về tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp đặc biệt là các doanh
nghiệp niêm yết trên thị trường chứng
khoán gây ra sai lệch cho các quyết định
kinh tế của các nhà đầu tư. Sau đây là
những vấn đề cơ bản kiến nghị Bộ Tài
chính cần xem xét để kịp thời chỉnh sửa.

Thứ nhất, cần có nguyên tắc
Thực chất hơn hình thức trong VAS 01-
Chuẩn mực chung.

Trong bộ khung của IAS/IFRS
(tương đương trong VAS là chuẩn mực
chung VAS 01) có một nguyên tắc rất
quan trọng nằm trong phần đặc điểm chất
lượng của các báo cáo tài chính - Tính
đáng tin cậy (reliability), có nguyên tắc
thực chất hơn hình thức (Substance over
form).Theo nguyên tắc này các giao dịch
và các sự kiện được kế toán và trình bày

phù hợp với bản chất của nghiệp vụ phát
sinh và không chỉ phụ thuộc vào hình
thức pháp lý.

Ví dụ: Công ty ABC cuối kỳ chưa
đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận
nên muốn phù phép lợi nhuận bằng cách
ký một hợp đồng bán hàng hóa cho một
công ty quen biết với một điều khoản là
bên mua có thể trả lại hàng cho bên bán
nếu bên mua không bán được hàng này
hoặc hai bên cùng ký một hợp đồng khác
(cùng thời điểm với hợp đồng mua bán
trước) để bên bán mua lại số hàng hóa đã
bán với giá định sẵn bằng giá bán cũ trừ
đi một khoản phí cho bên mua. Với một
hợp đồng như vậy, theo VAS hiện hành,
chúng ta chấp nhận việc ghi nhận các giao
dịch theo hình thức, công ty X xuất hóa
đơn bán hàng, ghi nhận doanh thu và lợi
nhuận trong kỳ. Sang kỳ sau, khi mua lại,
hay nhận lại hàng bán trả lại họ sẽ điều
chỉnh doanh thu lợi nhuận sau. Điều này
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của
các nhà đầu tư mua cổ phiếu công ty X
trước thời điểm công ty điều chỉnh ghi
giảm doanh thu, lợi nhuận (giá cổ phiếu
lúc đó về nguyên tắc sẽ cao hơn so với giá
sau khi điều chỉnh lợi nhuận). Theo IAS/
IFRS, xét về bản chất của giao dịch này,
công ty X không được phép ghi nhận
doanh thu và lợi nhuận mà phải ghi theo
đúng bản chất của giao dịch đó, chỉ là sự
chuyển dịch của hàng hóa từ kho người

M
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bán sang kho người mua mà thực chất là
một khoản gửi hàng với một khoản chi
phí thuê kho của “người bán” cho “người
mua”.

Do không có nguyên tắc này trong
VAS 01, nên trên thực tế đã xảy ra nhiều
sự việc tương tự như trên.

Thứ hai, bắt buộc lập và công
khai báo cáo tài chính hợp nhất hàng
quý

Theo VAS 25 “Báo cáo tài chính
hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào
công ty con” và thông tư 161/2007/TT-
BTC ngày 31.12.2007, đoạn 1.4. kỳ lập
báo cáo tài chính hợp nhất đã yêu cầu
công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp
nhất hàng năm và hàng quý, tuy nhiên
đến đoạn 1.5. thời hạn nộp và công khai
báo cáo tài chính hợp nhất lại chỉ nói lập
và nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm.
Đoạn 1.5.3. ghi “Báo cáo tài chính giữa
niên độ phải công khai cho chủ sở hữu
theo quy định của từng tập đoàn”. Các sở
giao dịch chứng khoán HOSE và HNX
không bắt buộc mà chỉ khuyến khích các
tập đoàn lập và công khai báo cáo tài
chính hợp nhất quý. Hàng quý các tập
đoàn chỉ phải công bố báo cáo riêng của
công ty mẹ. Thực tế năm 2008 đã phát
sinh trường hợp công ty mẹ
VINASHINPETRO có kết quả kinh
doanh rất tốt, nhưng công ty con Đại Nam
100% vốn của VINASHINPETRO lại bị
lỗ rất nặng. Theo VAS, trong năm tập
đoàn này chỉ công bố các báo cáo tài
chính giữa niên độ của công ty mẹ với kết
quả kinh doanh rất tốt. Giá cổ phiếu của
VINASHINPETRO đã tăng rất mạnh.
Sang đầu năm mới khi báo cáo tài chính
hợp nhất với kết quả rất xấu được công
bố, giá cổ phiếu của công ty đã giảm gần

như rơi tự do. Theo IFRS các doanh
nghiệp phải lập và công bố các báo cáo
tài chính hợp nhất cho các báo cáo tài
chính năm cũng như giữa niên độ/ quý.

Thứ ba,VAS 23 phải chỉnh sửa lại
là “Các sự kiện phát sinh sau ngày của
bảng cân đối kế toán” thay vì “sau ngày
kết thúc kỳ kế toán năm”.

Theo VAS 23 chỉ có báo cáo tài
chính cuối năm doanh nghiệp mới phải
công bố các sự kiện phát sinh sau ngày
kết thúc năm. Trong khi các báo cáo tài
chính hàng quý cũng đóng một vai trò rất
quan trọng đối với các nhà đầu tư, thì
không đề cập. Khi có các sự kiện phát
sinh sau ngày của bảng cân đối kế toán
quý, doanh nghiệp không cần phải công
khai các sự kiện này trên bộ báo cáo tài
chính quý. Ví dụ ngày 03/04/2013, tại
công trường lao động của công ty ABC,
có một vụ tai nạn sập giàn giáo mà lỗi
hoàn toàn thuộc về công ty ABC do
không đảm bảo kỹ thuật an toàn công
trường; người nhà của người chết đã kiện
công ty và dự kiến công ty sẽ phải trả một
khoản tiền rất lớn cho bên nguyên đơn.
Trong tình huống này, báo cáo tài chính
của quý 1 theo VAS 23 không phải công
khai khoản chi phí này, mặc dù nó rất
quan trọng với các nhà đầu tư. Nếu thông
tin này đưa ra thị trường, kết quả tài chính
của công ty có thể chuyển từ lãi sang lỗ,
do vậy giá cổ phiếu của ABC cũng ảnh
hưởng rất lớn. Bởi vậy, tác giả đề nghị
VAS 23 nên sửa lại giống như IAS 10 đó
là “Các sự kiện phát sinh sau ngày của
bảng cân đối kế toán” (balance sheet
date).

Thứ tư, Chênh lệch tỷ giá hối
đoái từ việc vay ngoại tệ liên quan đến
tài sản dài hạn phải được vốn hóa.



Hội thảo khoa học SV “Trao đổi về Hệ thống chuẩn mực Kế toán – Kiểm toán Việt Nam”

40

Theo IAS 23 chi phí vay bao gồm
cả chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc vay
ngoại tệ. Chi phí vay mà chúng có thể liên
quan trực tiếp với việc mua sắm, xây
dựng hoặc sản xuất một phần của tài sản
dài hạn là chi phí của tài sản đó và do vậy
nó phải được vốn hóa (tức ghi nhận vào
giá trị tài sản). Theo IAS 23 phiên bản
được chỉnh sửa bởi Hội Đồng Chuẩn Mực
Kế Toán Quốc Tế - IASB vào tháng 3
năm 2007 đã cấm việc ghi nhận ngay vào
chi phí trong kỳ các chi phí này.

Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối
đoái được trình bày trong VAS 10 (đoạn
12.) và thông tư 161/2007/TT-BTC quy
định chỉ có các khoản chênh lệch tỷ giá
hối đoái cho các tài sản cố định của doanh
nghiệp mới thành lập mới được vốn hóa
và phân bổ trong vòng tối đa 5 năm, còn
doanh nghiệp đang hoạt động, thì kể cả
việc chênh lệch tỷ giá phát sinh trực tiếp
cho tài sản dài hạn vẫn phải ghi vào lãi lỗ
trong kỳ, không được vốn hóa.Quy định
này của VAS 10 đã làm méo mó kết quả
tài chính của doanh nghiệp.

Ví dụ công ty ABC đang hoạt
động bình thường và có một dự án lớn,
công ty vay để xây dựng và mua nợ máy
móc thiết bị bằng USD rất lớn, năm 2010
chênh lệch tỷ giá cho dự án này lên đến
20 tỷ đ. Theo VAS 10, ABC phải ghi
nhận và báo cáo khoản chi phí tài chính
20 tỷ đ này làm cho lãi hoạt động kinh
doanh trở nên số âm thay vì lãi 19 tỷ đ.
Các nhà đầu tư phải đọc báo cáo tài chính
phản ánh không trung thực kết quả và tình
hình tài chính của ABC. Trong khi nếu
phản ánh đúng bản chất như IAS 23 lãi
kinh doanh thông thường là 19 tỷ đ, còn
20 tỷ đ được vốn hóa chứ không phải đưa

vào lỗ của hoạt động kinh doanh của
ABC.

Thứ năm, cần sớm ban hành
chuẩn mực Giảm giá trị tài sản
(Impairment of assets)

- Theo VAS: không ghi nhận việc
giảm giá do hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, thị
trường (impairment losses) cho các tài sản
dài hạn. Ví dụ nếu một tài sản cố định bị
hư hỏng hay bị lạc hậu về kỹ thuật, hay vì
vấn đề thị trường không sử dụng được
nữa hay bị giảm giá trị, khác với IAS,
theo VAS công ty không ghi nhận và
không báo cáo gì.

- Theo IAS 36: Có một nguyên tắc
đã được thiết lập là các tài sản sẽ không
được ghi nhận và báo cáo ở giá trị cao
hơn giá trị có thể thu hồi được
(recoverable amount). Doanh nghiệp cần
phải ghi giảm giá trị ghi sổ của một tài
sản về bằng giá trị có thể thu hồi được
nếu giá trị ghi sổ của tài sản không thể thu
hồi hoàn toàn.

Nguyên tắc cơ bản theo IAS 36 là
nếu giá trị của một tài sản trong bảng cân
đối kế toán cao hơn giá trị thực tế của nó,
được đo lường là giá trị có thể thu hồi
được, tài sản đó được đánh giá là bị một
khoản lỗ giảm giá trị. Một khoản lỗ giảm
giá trị (An imparement loss) là số tiền mà
giá trị ghi sổ của một tài sản vượt quá số
tiền có thể thu hồi được của nó. Do vậy
nó cần được ghi giảm giá trị đúng bằng
giá trị lỗ do giảm giá trị tài sản. Số tiền lỗ
do giảm giá trị này phải được ghi giảm
khoản lãi ngay lập tức (giống như dự
phòng hàng tồn kho, hay dự phòng công
cụ tài chính vậy).

Một ví dụ khá điển hình là chiếc
tàu khách cũ mà Vinashin mua từ Italia
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với giá khoảng 80 triệu EU, nhưng tàu chỉ
khai thác được một thời gian rất ngắn, nay
không thể khai thác được vì lỗ phải neo
đậu một chỗ, và mới đây cho thuê với giá
thấp. Giả sử nếu bán lại con tàu này thì
chỉ được 10 triệu EU. Theo VAS,
Vinashin vẫn báo cáo con tàu này với giá
trị là 80 triệu EU (không tính đến khấu
hao), tuy nhiên giá trị thực của nó nay chỉ
còn 10 triệu EU. Theo IAS Vinashin phải
báo cáo con tàu này là 10 triệu EU, số
tiền chênh lệch còn lại 60 triệu EU phải
được ghi nhận ngay vào lỗ. Rõ ràng việc
báo cáo theo VAS đã làm méo mó hoàn
toàn tình hình tài chính của Vinashin.

VAS phải sớm ra quy định việc này giống
như IAS 36.

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế
thế giới, việc hoàn thiện các chuẩn mực
kế toán Việt Nam sao cho phù hợp với
các chuẩn mực được công nhận rộng rãi
trên thế giới về BCTC nhằm làm cho
BCTC phản ánh trung thực, hợp lý tình
hình sản xuất kinh doanh, minh bạch hóa
thông tin tài chính của doanh nghiệp giúp
nhà nước quản lý kinh tế vi mô tốt hơn,
giúp các ngân hàng, nhà đầu tư, người lao
động đưa ra các quyết định kinh tế phù
hợp là vấn đề được đặt ra ngày càng cấp
thiết.

Tài liệu tham khảo:

- Sách 26 chuẩn mực kế toán Việt nam- Nhà xuất bản lao động.

- Sách Các chuẩn mực kế toán quốc tế - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

-Bài viết “So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam” trên trang
webketoan.vn.
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HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

Vũ Quang Truyền

CQ50/21.10

ục tiêu đến năm 2020,
Việt Nam hội nhập
hoàn toàn với quốc tế

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Trong
đó, giai đoạn 2006 -2010 là giai đoạn
củng cố hội nhập, giai đoạn này tiếp tục
hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp lý điều
chỉnh hoạt động của thị trường dịch vụ kế
toán, kiểm toán. Đến giai đoạn 2010 -
2020, giai đoạn hội nhập năng động: Việt
Nam sẽ hội nhập toàn diện, bình đẳng với
các nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm
toán, chúng ta có cả nhập khẩu và xuất
khẩu dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Trong tiến trình hội nhập WTO,
Chính phủ Việt Nam cam kết với các nhà
tài trợ và các tổ chức quốc tế là việc cải
cách hệ thống kế toán Việt Nam trong đó
có cam kết về hoàn thiện một hệ thống
Chuẩn mực kế toán (CMKT) hoàn chỉnh
phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế.
Theo lộ trình đó, Bộ Tài chính đã nghiên
cứu soạn thảo và từng bước ban hành hệ
thống CMKT Việt Nam (VAS). Từ năm
2001 cho đến nay, chúng ta đã ban hành 5
đợt với 26 chuẩn mực. Hệ thống CMKT
Việt Nam ra đời đã tạo dựng khuôn khổ
pháp lý trong lĩnh vực kế toán, tạo ra môi
trường kinh tế bình đẳng, làm lành mạnh
hóa các quan hệ và các hoạt động tài
chính và quan trọng hơn là tạo ra sự công
nhận của quốc tế đối với Việt Nam trong
quá trình hội nhập.

I. Một số nét nhìn nhận, đánh giá
khái quát hệ thống CMKT Việt Nam

1.1. Về khả năng hài hòa giữa
CMKT Việt Nam với CMKT quốc tế

Với mục tiêu đáp ứng yêu cầu hội
nhập, từ năm 1996, Việt Nam đã nghiên
cứu toàn bộ hệ thống CMKT quốc tế
(IAS) và CMKT của một số quốc gia
trong khu vực nhằm xác định điều kiện và
khả năng áp dụng cho nền kinh tế Việt
Nam. Hệ thống các VAS được nghiên
cứu, xây dựng dựa trên cơ sở các IAS và
chuẩn mực lập BCTC quốc tế (IFRS)
được cập nhật mới nhất. Với 26 CMKT
đã ban hành cho đến nay cho thấy:

a) Sự hài hòa tương đồng:

- Hệ thống CMKT Việt Namlà khá
hoàn chỉnh, hài hòa ở mức độ cao so với
hệ thống CMKT quốc tế. VAS cơ bản phù
hợp với IAS và IFRS không chỉ về nội
dung, về cơ sở đánh giá, ghi nhận và trình
bày trên BCTC mà còn cả về hình thức
trình bày.

- Từng CMKT đã được dịch ra
tiếng Anh tạo điều kiện cho các nhà đầu t-
ư nước ngoài, các nước thành viên trong
khu vực và trên toàn thế giới có thể tiếp
cận dễ dàng với hệ thống CMKT
Việt Nam. Điều này không chỉ góp phần
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt
động kế toán của Việt Nam bắt nhịp kịp
thời với sự hội nhập kế toán ở các nước
có nền kinh tế thị trường, mà quan trọng
hơn là tạo môi trường pháp lý cho hội
nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

- Trong quá trình phát triển, từ
việc chỉ chú trọng phát triển kế toán phục

M
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vụ cho mục đích thu thuế,Việt Nam đã có
những nỗ lực chuyển đổi phát triển một
hệ thống kế toán toàn diện hơn, được
cộng đồng thế giới áp dụng IFRS thừa
nhận.

b) Những điểm khác biệt: Nếu so
sánh nội dung giữa các CMKT Việt Nam
đã ban hành với các CM kế toán quốc tế
chúng ta sẽ thấy còn có sự khác biệt nhất
định:

- Một số điểm của CM này trình
bày cụ thể hơn CM kia và ngược lại, hoặc
còn một vài khác biệt về cách dùng thuật
ngữ, hoặc về các phương pháp được áp
dụng, phạm vi trình bày.

- Hiện nay số lượng các CMKT
của Việt Nam so với CMKT quốc tế cũng
chưa tương đương (Quốc tế có 51 CM,
Việt Nammới ban hành 26 CM)

- Đồng thời “tinh thần kế toán độc
lập” của CMKT quốc tế vẫn còn giới hạn
trong các VAS.

- Hiện nay các quy tắc kế toán còn
bị bó buộc trong một vài hệ thống tài
khoản đã định sẵn và các bước hạch toán
đã vạch sẵn cho từng giao dịch cụ thể là
chưa phù hợp với tinh thần của IFRS.
Những quy định kế toán cứng nhắc này sẽ
là một trở ngại trong việc phát triển kế
toán chuyên nghiệp, hoặc hạn chế những
kế toán viên có trình độ chuyên môn cao
phát huy năng lực của mình.

Sự khác biệt như trên thật dễ hiểu
vì quan điểm xây dựng hệ thống CMKT
Việt Nam là phải phù hợp với điều kiện
thực tế của Việt Nam, phù hợp với đặc
thù về trình độ phát triển kinh tế, cơ chế
chính trị, hệ thống pháp luật, văn hóa, xã
hội của Việt Nam, phù hợp với trình độ
nguồn nhân lực kế toán của Việt Nam.

Những khác biệt này cũng chỉ là tạm thời
và ngày càng thu hẹp khi nền kinh tế Việt
Nam phát triển đến mức độ cao hơn,
nguồn nhân lực kế toán tốt hơn,… các
VAS sẽ được tiếp tục hoàn thiện ở mức
độ cao hơn, thống nhất cao hơn với các
IAS và IFRS.

1.2. Về khả năng thực thi của hệ
thống CMKT Việt Nam trong thực tiễn

a) Những điểm thuận lợi:

- Có thể khẳng định, tính thực thi
của hệ thống CMKT Việt Namtrong thực
tiễn là khá cao. Bởi vì, ngay khi bắt đầu
việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống
CMKT, chúng ta đã xác định quan điểm
là các CMKT Việt Nam được xây dựng
dựa trên cơ sở phù hợp với CMKT quốc
tế nhưng phải phù hợp với điều kiện kinh
tế - chính trị - xã hội - pháp luật của Việt
Nam trong giai đoạn hiện tại và tương lai
gần.

- Quá trình soạn thảo CMKT do Bộ
Tài chính tiến hành đã huy động và thu
hút sự tham gia của đông đảo các chuyên
gia từ nghiên cứu lý luận đến thực tiễn và
có sự trợ giúp của các chuyên gia nước
ngoài, nên công việc soạn thảo đã tiến
hành nhanh chóng, đạt chất lượng cao,
đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Thực tế cho thấy, kể từ khi hệ
thống CMKT Việt Namra đời cho đến
nay đã góp phần đáp ứng yêu cầu của quá
trình hội nhập, mở cửa về dịch vụ kế toán.
Việc ghi nhận và trình bày BCTC theo
thông lệ kế toán quốc tế đã tạo cho kế
toán Việt Nam có tiếng nói chung với bạn
bè quốc tế, tạo sự thu hút của các nhà đầu
tư nước ngoài vào Việt Nam. Các làn
sóng đầu tư vào Việt Nam dưới nhiều
hình thức ngày càng gia tăng cả về chiều
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rộng lẫn chiều sâu và là một nguyên nhân
quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của
nền kinh tế Việt Namtrong thời gian gần
đây.

- Hệ thống CMKT Việt Nam góp
phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường
chứng khoánViệt Nam. Hệ thống CMKT
đảm bảo tính thống nhất trong ghi chép kế
toán, trình bày và thuyết minh BCTC của
các DN. Điều này rất cần thiết cho sự
phát triển của thị trường chứng khoán vì
yêu cầu đặt ra đối với các công ty niêm
yết là phải công khai, minh bạch thông tin
và báo cáo tài chính trung thực. Do đó, hệ
thống CMKT ra đời càng chứng tỏ tầm
quan trọng trong việc thúc đẩy TTCK
phát triển.

- Việt Nam đang thúc đẩy sự phát
triển của nền kinh tế thị trường với việc
đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp,
các thành phần kinh tế khác ngoài
DNNN. Khác hẳn so với trước đây, chúng
ta đã có những chính sách tài chính riêng
biệt, quy định đối với các DNNN mà
không quy định đối với doanh nghiệp cổ
phần và TNHH, từ đó, không tạo ra môi
trường bình đẳng và sự đồng nhất, có thể
so sánh được. Còn ngày nay, cạnh tranh
mạnh mẽ hơn, bình đẳng hơn đòi hỏi các
DN phải công khai thông tin một cách
hữu hiệu hơn để tăng cường thu hút đầu
tư. Vì vậy, hệ thống CMKT với mục tiêu
là các báo cáo tài chính phải phản ánh
đúng thực trạng kinh doanh của doanh
nghiệp và phải so sánh được các DN với
nhau, không phải chỉ so sánh giữa các loại
hình doanh nghiệp ở Việt Nam, mà của cả
doanh nghiệp Việt Nam so với những
doanh nghiệp nước ngoài, hoặc là doanh
nghiệp nước ngoài cũng có thể so với
doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, mục tiêu

của chuẩn mực kế toán là rất cao và khác
hẳn với cơ chế chính sách mà Việt Namđã
có từ những năm trước. Hệ thống CMKT
đã góp phần không nhỏ trong việc hình
thành “sân chơi” bình đẳng- ích nước,
lợi doanh nghiệp.

- Hệ thống CMKT có vai trò không
nhỏ trong việc quản lý tài chính tầm vĩ
mô của Nhà nước thông qua hệ thống các
cơ quan chức năng như thuế, thanh tra tài
chính… Khi gia nhập WTO,
Việt Namcam kết mở cửa hội nhập về
dịch vụ kế toán, kiểm toán. Kế toán, kiểm
toán đã trở thành một nghề nghiệp được
xã hội và pháp luật thừa nhận thì sự cần
thiết phải có CMKT để hướng dẫn và
kiểm tra là tất yếu. Đối với các cơ quan
chức năng của Nhà nước, hệ thống
CMKT là một trong những cơ sở để kiểm
tra, kiểm soát đánh giá trách nhiệm của kế
toán và những người có liên quan đồng
thời thông qua đó nhằm nâng cao chất
lượng nghề nghiệp của chính các cơ quan
quản lý này. Vì vậy, đội ngũ cán bộ thuế,
thanh tra tài chính... phải thường xuyên
bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ
kế toán thường xuyên mới đáp ứng được
yêu cầu công việc.

- Thực tế vận dụng VAS vào thực
tiễn cho thấy về cơ bản nội dung của các
VAS là có sự thống nhất, không có sự
xung đột với các cơ chế tài chính hiện
hành nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi cho
các DN trong quá trình thực hiện.

b) Những vướng mắc và khó khăn:

- Đội ngũ những người làm nghề kế
toán ở các DN, thậm chí cả các cán bộ ở
các cơ quản lý chức năng còn chưa thật sự
chủ động cập nhật, chưa nắm bắt hết được
nội dung của các CM làm cho hiệu quả
công tác triển khai các CM vào thực tiễn
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còn hạn chế. Thói quen chờ đợi sự hướng
dẫn cụ thể của Bộ Tài chính rồi vận dụng
máy móc tồn tại trong một bộ phận không
nhỏ những người làm công tác kế toán
hiện nay. Thực trạng này đặt ra vấn đề
cần đào tạo bồi dưỡng để tạo nguồn nhân
lực kế toán đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

- Thực tế kế toán ở các doanh
nghiệp và đơn vị chủ yếu quan tâm đến
chế độ kế toán, các văn bản hướng dẫn
chế độ kế toán, thường ít quan tâm đến
các chuẩn mực kế toán.

- Còn có sự chưa thống nhất trong
một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng giữa
CMKT với các văn bản pháp luật có liên
quan như Luật Đầu tư nước ngoài, Luật
thuế... đòi hỏi phải có sự điều chỉnh để
các DN trong quá trình thực hiện sẽ thuận
lợi hơn.

2. Một số ý kiến hoàn thiện hệ
thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chúng ta cần có thời gian để hệ
thống CMKT trải nghiệm trong thực tiễn,
vì còn có khá nhiều vấn đề mới mẻ đối
với nước ta chưa được kiểm chứng. Nền
kinh tế thế giới và Việt Nam còn luôn
biến động, các CMKT quốc tế sẽ không
ngừng thay đổi, vì vậy, hệ thống CMKT
Việt Nam sẽ không ngừng được bổ sung,
hoàn thiện. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn
trong thời gian tới, hệ thống CMKT
Việt Nam cần được tiếp tục phát triển và
hoàn thiện.

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn
thiện nội dung của các CMKT đã ban
hành, chỉnh sửa bổ sung những điểm còn
chưa thống nhất giữa các chuẩn mực do
các chuẩn mực được ban hành trước có
thể có những điểm chưa hoàn toàn phù
hợp với các CMKT được ban hành sau,

hoặc giữa CMKT với các văn bản pháp
luật có liên quan nhằm tạo sự thống nhất
về cùng một vấn đề, tạo điều kiện cho các
DN trong quá trình áp dụng cũng như các
cơ quan quản lý trong quá trình kiểm tra.
Trong quá trình hoàn thiện các CMKT đã
ban hành cũng cần tính tới việc cập nhật
những thay đổi mới nhất trong nội dung
của các chuẩn mực lập và trình bày
BCTC hiện nay.

Thứ hai, phải nhanh chóng triển
khai các chuẩn mực, thông tư hướng dẫn
CM đã ban hành vào thực tiễn cùng với
các văn bản pháp luật khác như Luật Kế
toán, Nghị định hướng dẫn luật... Chỉ có
thông qua việc triển khai các văn bản trên
vào thực tiễn, chúng ta mới có câu trả lời
xác đáng nhất về tính phù hợp của hệ
thống CM, đồng thời, chúng ta mới có thể
hoàn thiện chúng ngày một tốt hơn. Để
làm được điều này, ngoài việc triển khai
đến các DN sớm, cần có sự kiểm tra đánh
giá thường xuyên, có hệ thống kết quả
của công tác triển khai đó ở các loại hình
DN. Soạn thảo các tài liệu hướng dẫn,
sách tham khảo, các buổi hội thảo làm
cho các văn bản trên gần gũi, dễ hiểu hơn
với người thực hiện. Hiện nay, số lượng
26 chuẩn mực cho thấy đã khá đầy đủ với
điều kiện của Việt Nam, vì vậy, thời gian
này nên tập trung vào việc khảo sát tổng
kết đánh giá hiệu quả của quá trình soạn
thảo các chuẩn mực đã ban hành nhằm rút
ra những kinh nghiệm bổ ích cho các lần
ban hành sau.

Thứ ba, xây dựng và phát triển đội
ngũ những người làm kế toán được trang
bị đầy đủ cả về chuyên môn nghiệp vụ và
đạo đức nghề nghiệp nhằm đạt đựơc sự
công nhận của khu vực và quốc tế, nhằm
đưa hệ thống CMKT vào thực tiễn một
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cách nhanh chóng. Đây là vấn đề cốt lõi
của bất cứ một quá trình đổi mới nào. Do
đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
lý luận và thực tiễn về CMKT của các
trường đại học, các tổ chức nghề nghiệp,
các DN cần tiến hành sớm, thường xuyên
và có sự phối hợp với nhau…

Thứ tư, sẽ tiếp tục nghiên cứu một
số CMKT quốc tế để ban hành những nội
dung chủ yếu của một số chuẩn mực mà
Việt Nam chưa có, như CM số 32- Công
cụ tài chính; CM số 36- Tổn thất tài sản;
CM số 41- Nông nghiệp; CM số 39- Đánh
giá và ghi nhận thông tin tài chính...
Những chuẩn mực này đều là những
chuẩn mực khó và chưa phổ biến ở
Việt Nam. Do đó, quá trình soạn thảo cần
tiến hành từng bước, trong một thời gian
nhất định đủ để hiểu được nội dung
CMKT quốc tế và xác định cách thức áp

dụng vào Việt Namcho phù hợp. Riêng
lĩnh vực tài chính công cần sớm ban hành
CMKT công nhằm đổi mới cách thức về
quản lý kế toán, tài chính và ngân sách
trong lĩnh vực công theo mô hình kế toán
"dồn tích" để tạo lập một hệ thống thông
tin thống nhất và phù hợp với xu hướng
chung của các nước tiên tiến trên thế giới.

Thứ năm, cần tiếp tục nâng cao vai
trò của hội nghề nghiệp kế toán, kiểm
toán (VAA và VACPA). Càng hội nhập
sâu trong lĩnh vực kế toán chúng ta càng
nhận thấy vai trò của VAA và VACPA
trong việc truyền bá chuyên môn kiến
thức lý luận và thực tiễn về hệ thống
CMKT cũng như trong quá trình đào tạo
nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế, cho
đất nước. Vì vậy, VAA và VACPA cần
có những lộ trình cụ thể cho sứ mệnh
quan trọng này.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://ketoantonghop.vn/26-chuan-muc-ke-toan-viet-nam.html

[2]http://www.sav.gov.vn/1500-1-ndt/su-hoa-hop-giua-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-va-
chuan-muc-ke-toan-quoc-te-thuc-trang-nguyen-nhan-va-dinh-huong-phat-trien-.sav
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TRAO ĐỔI VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17

Trần Việt Dũng

CQ50/21.02

huế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN) là nguồn thu quan
trọng của nền kinh tế đất

nước. Doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ sẽ
giúp cho Nhà nước có đủ nguồn lực tài
chính để thực hiện các chính sách cải
thiện, nâng cao đời sống nhân dân, phát
triển nền kinh tế đất nước cũng như bảo
vệ an ninh quốc phòng. Đồng thời, doanh
nghiệp cũng cần phải xác định và hạch
toán đầy đủ, đúng đắn số thuế TNDN
trong từng kỳ kế toán để vừa làm tròn
trách nhiệm đối với xã hội đồng thời cũng
đảm bảo được lợi ích của doanh nghiệp.
Chính vì điều này, Chuẩn mực kế toán số
17 – Thuế TNDN đã được ban hành và
công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-
BTC vào ngày 31/12/2005 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính để đưa ra quy định và
hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp
kế toán thuế TNDN.

Kế toán thuế TNDN là việc kế toán
những nghiệp vụ do ảnh hưởng của thuế

TNDN trong năm hiện hành và trong
tương lai của:

- Việc thu hồi hoặc thanh toán
trong tương lai giá trị ghi sổ của các
khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả được
ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán của
doanh nghiệp

- Các giao dịch và sự kiện khác
trong năm hiện tại đã được ghi nhận trong
báo cáo kết quả kinh doanh.

Bài viết này tập trung chủ yếu vào
nội dung hạch toán thuế thu nhập hoãn lại
và tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Một số khái niệm cơ bản:

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:
Là thuế TNDN mà doanh nghiệp sẽ phải
nộp trong tương lai tính trên các khoản
chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN
trong năm hiện hành. Công thức xác định
thuế TNDN hoãn lại phải trả:

Thu TNDN  hoãn lại
phải trả

= Tổng chênh lệch tạm
thời chịu thuế trong năm

x Thuế suất thuế TNDN
theo quy định hiện hành

Chênh lệch tạm thời chịu thuế
trong năm: Là các khoản chênh lệch tạm
thời làm phát sinh thu nhập chịu thuế khi
xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong
tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các
khoản mục Tài sản hoặc Nợ phải trả liên
quan được thu hồi hay được thanh toán.

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:
Là thuế TNDN sẽ được hoàn lại trong
tương lai tính trên các khoản: Chênh lệch

tạm thời được khấu trừ; Giá trị được khấu
trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ
tính thuế chưa sử dụng; Giá trị được khấu
trừ chuyển sang năm sau của các khoản
ưu đãi thuế chưa sử dụng. Công thức xác
định Tài sản thuế TNDN hoãn lại :

T
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Tài sản
thuế thu

nhập
hoãn lại

=

Tổng chênh lệch
tạm thời được khấu
trừ phát sinh trong

năm

+

Giá trị được khấu trừ
chuyển sang năm sau của
các khoản lỗ tính thuế và
ưu đãi thuế chưa sử dụng

X

Thuế suất thuế
TNDN theo

quy định hiện
hành

Chênh lệch tạm thời được khấu
trừ: Là các khoản chênh lệch tạm thời làm
phát sinh các khoản được khấu trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế TNDN trong
tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các
khoản mục Tài sản hoặc Nợ phải trả liên
quan được thu hồi hay được thanh toán.

- Chênh lệch tạm thời: Là chênh
lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục
Tài sản hay Nợ phải trả trong Bảng cân
đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập
của các khoản mục này.

Để phản ánh khoản thuế thu nhập
hoãn lại phải trả, tài sản thuế thu nhập
hoãn lại, Chuẩn mực kế toán số 17 được
ban hành và công bố tại Thông tư số
20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ
Tài chính quy định kế toán sử dụng Tài
khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn
lại, Tài khoản 8212- Chi phí thuế thu
nhập hoãn lại,  Tài khoản 347 – Thuế thu
nhập hoãn lại phải trả.

Từ các khái niệm cơ bản nêu trên
cho thấy trong năm tài chính, tại doanh
nghiệp sẽ phát sinh Thuế thu nhập hoãn
lại phải trả hoặc Tài sản thuế thu nhập
hoãn lại khi phát sinh chênh lệch tạm thời
chịu thuế hoặc chênh lệch tạm thời được
khấu trừ. Nguyên nhân làm phát sinh
chênh lệch tạm thời là do có sự khác biệt
giữa chính sách thuế và chế độ kế toán,
các khoản chênh lệch phát sinh do cơ
quan thuế chưa chấp nhận ngay trong
kỳ/năm các khoản doanh thu/chi phí đã
ghi nhận theo chuẩn mực và chính sách

kế toán mà doanh nghiệp đã áp dụng. Cụ
thể:

+ Theo quy định của Bộ Tài chính
tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày
22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định
164/20013/NĐ-CP quy định chi tiết thi
hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu -
Chi phí hợp lý + Thu nhập khác

+ Theo chế độ tài chính doanh
nghiệp và chế độ kế toán hiện hành:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu -
Chi phí kinh doanh + Thu nhập khác.

Theo các quy định trên, đối với thu
nhập khác không có sự khác nhau nhiều
về nội dung, do đó sẽ không ảnh hưởng
lớn đến sự khác nhau giữa thu nhập chịu
thuế và lợi nhuận doanh nghiệp. Thực tế
hiện nay cho thấy sự khác biệt chủ yếu
thường ở các chỉ tiêu doanh thu và chi
phí, đặc biệt là đối với chi phí khấu hao
TSCĐ.

Theo quy định của Thông tư số
128/2003/TT-BTC, TSCĐ được trích
khấu hao vào chi phí hợp lý khi xác định
thu nhập chịu thuế phải bảo đảm các điều
kiện đó là: TSCĐ phải sử dụng vào sản
xuất kinh doanh; có đầy đủ hoá đơn,
chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác
chứng minh TSCĐ thuộc quyền sở hữu
của cơ sở kinh doanh... Một số doanh
nghiệp được chuyển đổi từ các hộ kinh
doanh có sử dụng các TSCĐ của cá nhân
vào hoạt động sản xuất kinh doanh của
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doanh nghiệp nhưng không có hoá đơn
chứng từ; cũng không có giấy chứng nhận
quyền sở hữu: Trong trường hợp này xét
về nguyên tắc, các TSCĐ có thực sự tham
gia vào quá trình sản xuất, doanh nghiệp
hạch toán đúng quy định nhưng vẫn
không đủ điều kiện để tính và trích khấu
hao vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập
chịu thuế vì không có giấy tờ hợp pháp
chứng minh.

Cũng theo quy định tại Thông tư
số 128/2003/TT-BTC và Quyết định số
206/2003/QĐ-BTC thì cơ sở kinh doanh
áp dụng phương pháp khấu hao theo
đường thẳng được khấu hao nhanh nhưng
tối đa không quá 2 lần mức khấu hao theo
phương pháp đường thẳng để nhanh
chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ đó phải
là máy móc, thiết bị; dụng cụ đo lường,
thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận
tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu
năm, khi thực hiện khấu hao nhanh cơ sở
kinh doanh phải đảm bảo có lãi.

Thực chất khấu hao nhanh cũng
đồng nghĩa với việc xác định thời gian sử
dụng của TSCĐ khác với khung thời gian
sử dụng quy định tại phụ lục 1 ban hành
kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-
BTC. Chỉ khi kết thúc năm tài chính
doanh nghiệp mới biết được hiệu quả sản
xuất kinh doanh là cao hay thấp, có lãi
hay không do vậy doanh nghiệp chỉ có thể
thực hiện việc khấu hao nhanh vào tháng
cuối năm. Trong khi đó việc đăng ký trích
khấu hao phải thực hiện từ đầu năm, hàng
tháng tạm trích khấu hao như thế nào
cũng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Hãy cùng xem xét hai ví dụ về việc
trích khấu hao TSCĐ có ảnh hưởng đến
chi phí sản xuất kinh doanh, từ đó ảnh
hưởng đến việc xác định số thu nhập chịu

thuế của doanh nghiệp (làm phát sinh
khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả, tài
sản thuế thu nhập hoãn lại - thuộc đối
tượng điều chỉnh của chuẩn mực kế toán
số 17):

Ví dụ 1: Năm 2013, Công ty Việt
Á mua tài sản cố định  A  có giá là
12.000.000 đồng, thời gian sử dụng hữu
ích theo kế toán là 3 năm.Thu nhập chịu
thuế đã được kế toán xác định là
960.000.000 đồng, mức thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp 28%. Giả sử công ty
chỉ có tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên
quan đến TSCĐ A.

+ Theo tính toán của kế toán: Với
mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
28%, công ty xác định thuế TNDN năm
2013 là 268.800.000 đồng (960.000.000
đồng x 28%).

+ Tuy nhiên, theo cơ quan thuế thì
thời gian hữu dụng của TSCĐ A là 6 năm.
Mức khấu hao TSCĐ được tính vào chi
phí năm 2013 theo cơ quan thuế chỉ  là
2.000.000 đồng chứ không phải là
4.000.000 đồng như công ty đã xác định.
Như vậy, chi phí cho sản xuất kinh doanh
theo kế toán giảm 2.000.000 đồng, đồng
nghĩa với việc thu nhập chịu thuế tăng
2.000.000 đồng.

Lúc này, công ty sẽ phải nộp thêm
số thuế TNDN là 560.000 đồng
(2.000.000 đồng x 28%). Tài sản thuế thu
nhập hoãn lại được ghi nhận:

Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu
nhập hoãn lại : 560.000 đồng

Có TK 8212 – Chi phí thuế
TNDN hoãn lại: 560.000 đồng.

Ví dụ 2: Năm 2013, Công ty Việt
Trung mua tài sản cố định B có giá  là
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24.000.000 đồng, thời gian sử dụng hữu
ích theo kế toán là 6 năm, theo thuế là 3
năm. Thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp 28%.  Thu nhập chịu thuế năm
2013 đã được Công ty xác định là
780.000.000 đồng. Giả sử công ty chỉ có
thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan
đến TSCĐ B.

+ Theo tính toán của kế toán: Với
mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
28%, công ty xác định thuế TNDN năm
2013 là 218.400.000 đồng (780.000.000
đồng x 28%).

+ Tuy nhiên, theo cơ quan thuế thì
thời gian trích khấu hao của TSCĐ B là 3
năm. Mức khấu hao TSCĐ B được tính
vào chi phí năm 2013 theo cơ quan thuế
là 8.000.000 đồng chứ không phải là
4.000.000 đồng như công ty đã ghi nhận.
Như vậy, chi phí cho sản xuất kinh doanh
theo cơ quan thuế tăng 4.000.000 đồng so
với kế toán, đồng nghĩa với việc thu nhập
chịu thuế giảm 4.000.000 đồng.

Lúc này, công ty sẽ phải ghi nhận
số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là
1.120.000 đồng (4.000.000 đồng x 28%),
kế toán hạch toán:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN
hoãn lại: 1.120.000 đồng.

Có TK 243 – Tài sản thuế
thu nhập hoãn lại : 1.120.000 đồng.

Một số tài liệu tham khảo:

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
số 14/2008/QH12

- Thông tư 20/2006/TT-BTC của Bộ
Tài chính hướng dẫn Chuẩn mực kế toán
Việt Nam đợt 4. 20/03/2006

- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC
vào ngày 31/12/2005 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính

- Thông tư số 128/2003/TT-BTC

- Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÌM HIỂU XUNG QUANH VAS 17

Lưu Minh Thắng
CQ 49/21.08

hực tế, luôn luôn tồn tại sự
khác biệt giữa các Chính
sách Thuế với các quy định

trong các Chuẩn mực và Chế độ kế toán
trong bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới.
Các doanh nghiệp hoạt động trong nền
kinh tế phải hiểu và có cách ứng xử phù
hợp đối với sự khác biệt này. Tại Việt
Nam cũng vậy, Bộ Tài chính đã và đang
xây dựng và hoàn thiện hệ thống Chuẩn
mực kế toán Việt Nam (VAS) dựa trên
các Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IAS)
nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tài chính
kế toán của công chúng. Chuẩn mực kế
toán Việt Nam số 17 - Thuế thu nhập
doanh nghiệp được Bộ Tài chính ban
hành theo Quyết định 20/2006/TT-BTC
ngày 15/02/2005 và thông tư số
20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 hướng
dẫn chi tiết Chuẩn mực này là cơ sở để
các doanh nghiệp hiểu và ứng xử phù hợp
nhất đối với các chênh lệch phát sinh giữa
số liệu ghi nhận theo chính sách kế toán
do doanh nghiệp lựa chọn và số liệu theo
quy định của các chính sách thuế hiện
hành. Đối với sinh viên chuyên ngành Kế
toán, Kiểm toán và có thể mở rộng sang
chuyên ngành Thuế ngoài việc học tập
các sách giáo trình về Kế toán , Kiểm
toán, Thuế trên lớp thì việc nắm vững
chuẩn mực Kế toán nói chung và chuẩn
mực VAS 17 nói riêng là rất quan trọng,
nắm chắc chuẩn mực sẽ giúp sinh viên
khi ra trường sẽ không bị bỡ ngỡ trong
việc lập báo cáo tài chính, tính toán các
loại thuế thu nhập và xử lý các nghiệp vụ
phức tạp. Bài viết này giúp các bạn sinh

viên hiểu rõ hơn về VAS 17 qua một số
khác biệt nhỏ giữa chính sách, chuẩn mực
và chế độ.

Theo VAS 17 Thuế thu nhập
doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế
và thuế suất thuế thu nhập hiện hành. Thu
nhập chịu thuế gồm các khoản thu phát
sinh tại doanh nghiệp và các khoản  được
chia từ công ty con, công ty lien doanh,
lien kết…chưa nộp thuế tại nguồn hoặc đã
nộp nhưng nộp với thuế suất thấp hơn
thuế suất Việt Nam quy định.

Giữa lợi nhuận kế toán trước
thuế và thu nhập chịu thuế TNDN luôn
có sự khác biệt

Thứ nhất là: Lợi nhuận kế toán
(Accounting Profit/Loss)

Theo VAS 17, lợi nhuận kế toán là
lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ, trước khi
trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, được xác
định theo quy định của chuẩn mực kế
toán và chế độ kế toán. Lợi nhuận kế toán
phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách kế
toán mà doanh nghiệp lựa chọn phù hợp
với các quy định của Chuẩn mực kế toán
và Chế độ kế toán áp dụng như: chính
sách khấu hao; chính sách phân bổ tài sản
đã xuất dùng; chính sách ghi nhận doanh
thu; chính sách và phương pháp tập hợp
chi phí, tính giá thành;... Các chính sách
này phải được thuyết minh chi tiết trong
phần Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Thứ hai là: Thu nhập chịu thuế
(Taxable Profit / Tax loss)

T
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Theo VAS 17, Thu nhập chịu thuế:
Là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp của một kỳ, được xác định theo
qui định của Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành và là cơ sở để tính thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu
hồi được). Khoản chênh lệch giữa Thu
nhập chịu thuế và Lợi nhuận kế toán
chính là các khoản chênh lệch vĩnh viễn
và chênh lệch tạm thời đã được đề cập.

Trước khi ban hành VAS 17, các
khoản chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch
tạm thời, khi phát sinh, được ghi nhận
giảm/tăng lợi nhuận chưa phân phối và
ghi tăng/giảm thuế thu nhập phải nộp một
cách tương ứng. Như vậy, trong kỳ kế
toán các chênh lệch tạm thời được đánh
đồng với các chênh lệch vĩnh viễn, điều
này chưa phản ánh đúng bản chất của các
khoản chênh lệch và làm sai lệch tình
hình tài chính và kết quả kinh doanh trong
kỳ của doanh nghiệp.

Thứ ba là: Chi phí thuế thu nhập
doanh nghiệp hoặc thu nhập thuế thu
nhập doanh nghiệp (Tax Expense or
Income)

Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập
doanh nghiệp) được xác định bằng lợi
nhuận/lỗ kế toán (loại trừ Chênh lệch vĩnh
viễn) nhân (x) với thuế suất. Thông
thường, theo Luật thuế của Việt Nam: Chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc
thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp) =
Lợi nhuận/Lỗ kế toán (loại trừ Chênh
lệch vĩnh viễn) X 25%. Khái niệm này rất
quan trọng, sau khi ban hành VAS 17, nó
đánh dấu bước tiến mới khi coi thuế thu
nhập là một khoản chi phí, thể hiện một
quan điểm “tài chính” rất rõ rệt. Quan
niệm này sẽ càng trở nên quan trọng khi

nền kinh tế và thị trường tài chính phát
triển mạnh, thuế là một yếu tố chi phí
quan trọng và tất yếu khi xem xét và ra
các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư.

Sự khác biệt giữa chính sách thuế
và chế độ kế toán tạo ra các khoản
chênh lệch trong việc ghi nhận doanh thu
và chi phí cho một kỳ kế toán nhất định,
dẫn tới chênh lệch giữa số thuế thu nhập
phải nộp trong kỳ với chi phí thuế thu
nhập của doanh nghiệp theo chế độ kế
toán áp dụng. Các khoản chênh lệch này
được phân thành hai loại liên quan đến
thời điểm khấu trừ/tính thuế thu
nhập: Chênh lệch vĩnh viễn và Chênh
lệch tạm thời.

Chênh lệch vĩnh viễn (Permanent
Difference) là các khoản chênh lệch phát
sinh khi thực hiện quyết toán thuế, cơ
quan thuế loại hoàn toàn ra khỏi doanh
thu/chi phí khi xác định thu nhập chịu
thuế trong kỳ căn cứ theo luật và các
chính sách thuế hiện hành.

Ví dụ Chênh lệch vĩnh viễn do:
Khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị vượt
mức khống chế 10% tổng chi phí trong
kỳ; Khoản chi phí không có hoá đơn,
chứng từ hợp lệ chứng minh; Các khoản
tổn thất tài sản; … Các khoản chênh lệch
vĩnh viễn không thuộc đối tượng điều
chỉnh của VAS 17.

Chênh lệch tạm thời (Temporary
Difference) là các khoản chênh lệch phát
sinh do cơ quan thuế chưa chấp nhận
ngay trong kỳ/năm các khoản doanh
thu/chi phí đã ghi nhận theo chuẩn mực
và chính sách kế toán doanh nghiệp áp
dụng. Các khoản chênh lệch này sẽ được
khấu trừ hoặc tính thuế thu nhập trong các
kỳ/năm tiếp theo. Các khoản chênh lệch
tạm thời thường bao gồm các khoản
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chênh lệch mang tính thời điểm hay còn
gọi là chênh lệch theo thời gian (Timing
Differences); và các khoản ưu đãi thuế có
thể thực hiện.

Ví dụ: Chênh lệch về chi phí khấu
hao do chính sách khấu hao nhanh của
doanh nghiệp không phù hợp với quy
định về khấu hao theo chính sách thuế
(Quyết định 206); Chênh lệch phát sinh
do chính sách ghi nhận doanh thu nhận
trước của doanh nghiệp với quy định của
chính sách thuế; Chênh lệch do các khoản
chi phí chưa thực hiện như trích trước chi
phí bảo hành nhưng chưa thực chi, trích
trước tiền lương nghỉ phép nhưng chưa
thực chi; … Các khoản chênh lệch tạm
thời là đối tượng điều chỉnh của VAS 17.

Vậy VAS 17 đưa ra cách ứng xử
thế nào đối với những khoản chênh lệch
tạm thời ?

VAS 17 đưa ra cách thức xử lý đối
với các khoản chênh lệch tạm thời. Các
khoản chênh lệch tạm thời này sẽ tạo ra
các khoản chênh lệch về thuế thu nhập
phải nộp/phải thu trong các kỳ tương lai.
Từ đó tạo ra hai khái niệm: Tài sản thuế
thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập
hoãn lại phải trả. Hai khái niệm này là
hai khoản mục được trình bày như là một
khoản mục tài sản và công nợ trên bảng
cân đối kế toán. Để hiểu tại sao các chênh
lệch tạm thời lại tạo ra tài sản và công
nợ ghi nhận trên bảng cân đối kế toán,
chúng ta cần vận dụng Chuẩn mực kế
toán Chung - VAS 01 để giải thích.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
(Deferred Tax Asset)

Chuẩn mực kế toán Chung - VAS
01 có định nghĩa “Tài sản: Là nguồn lực
do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu

được lợi ích kinh tế trong tương lai”. Một
số khoản chênh lệch tạm thời phát sinh sẽ
khiến cho doanh nghiệp phải nộp thêm
một khoản thuế thu nhập trong năm hiện
hành so với số liệu kế toán ghi nhận theo
các chuẩn mực và chế độ kế toán. Ví dụ:
Chính sách khấu hao nhanh của doanh
nghiệp khiến cho chi phí khấu hao cao
hơn so với mức khấu hao quy định bởi
chính sách thuế (Quyết định 206), dẫn tới
theo cơ quan thuế, thuế thu nhập phải nộp
của doanh nghiệp năm hiện hành sẽ cao
hơn so với số liệu kế toán. Tuy nhiên,
những chênh lệch tạm thời dạng này sẽ
khiến cho doanh nghiệp phải nộp ít thuế
thu nhập hơn trong những kỳ tương lai so
với số liệu kế toán. Điều đó có nghĩa là
doanh nghiệp sẽ thu được một lợi ích
trong tương lai từ việc nộp một khoản
thuế nhiều hơn trong năm hiện hành do
các khoản chênh lệch tạm thời tạo ra. Như
vậy, khoản thuế đã nộp nhiều hơn này,
theo VAS 01, thoả mãn điều kiện ghi
nhận như một khoản mục tài sản trên
bảng cân đối kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
(Deferred Tax Liability)

Tương tự như vậy, một số khoản
chênh lệch tạm thời phát sinh sẽ khiến
cho doanh nghiệp phải nộp một khoản
thuế thu nhập ít hơn so với số liệu kế toán
trong năm hiện hành. Khoản thuế thu
nhập chưa phải nộp này sẽ phải trả trong
các kỳ tương lai. Như vậy nó thoả mãn
điều kiện ghi nhận như là một khoản công
nợ trên bảng cân đối kế toán theo định
nghĩa công nợ tại VAS 01.

Tại Thông tư 20/2006/TT-BTC
ngày 20/03/2006, Bộ Tài chính đã ban
hành tài khoản 243 và tài khoản 347 để
hạch toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
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và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả tương
ứng. Trong Thông tư này, Bộ Tài chính
cũng đồng thời bổ sung thêm tài khoản
821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp,
với 02 tài khoản cấp hai:

-Tài khoản 8211- Chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp hiện hành

-Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành (Current Tax)

Theo VAS 17, Chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu
hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế và
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của
năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hoãn lại (Deferred Tax)

Chi phí Thuế thu nhập hoãn
lại: Là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ
phải nộp/thu trong tương lai tính trên các
khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu
nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại được tính

bằng Tài sản thuế thu nhập hoãn lại bù trừ
với Công nợ thuế thu nhập hoãn lại phải
trả.

Chi phí/thu nhập thuế thu nhập
doanh nghiệp (Tax Expense)

Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập
doanh nghiệp): Là tổng chi phí thuế thu
nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập
hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập
hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn
lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của
một kỳ.

Tài liệu tham khảo:

- VAS17 – Thuế thu nhập doanh
nghiệp. Quyết định 12/2005/QĐ-BTC
(Ban hành 06 Chuẩn mực kế toán đợt
4).15/02/2005 . Bộ Tài chính

- Thông tư 20/2006/TT-BTC. Hướng dẫn
Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 4.
20/03/2006. Bộ Tài chính

- www.vacpa.org.vn Website Hội Kiểm
toán viên Hành nghề Việt Nam
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BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO NHẬP SAU –
XUẤT TRƯỚC TRONG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 02

Bùi Thị Quế Phương

CQ50/22-01

huẩn mực kế toán quy định,
hướng dẫn các nguyên tắc và
yêu cầu kế toán cơ bản, các

yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo
tài chính của doanh nghiệp. Chuẩn mực
kế toán Việt Nam (VAS) được xây dựng
trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế (
IAS). Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp
luật về kế toán- kiểm toán hiện nay vẫn
còn một số hạn chế, chưa hoàn toàn đồng
bộ, và chưa thật sự phù hợp với thông lệ
quốc tế đã tạo không ít khó khăn cho
những kế toán viên, kiểm toán viên hay
những nhà quản trị. Một trong những
điểm không hài hòa giữa CMKT Việt
Nam và CMKT quốc tế phải kể đến là
phương pháp tính giá hàng tồn kho  được
nêu trong chuẩn mực kế toán 02 – chuẩn
mực hàng tồn kho.

Mục đích của chuẩn mực kế toán
quốc tế số 2 (IAS 2) và chuẩn mực kế
toán Việt Nam số 2 (VAS2) đều quy định
và hướng dẫn các nguyên tắc và phương
pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: xác định
giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi
phí, ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù
hợp với giá trị thuần có thể thực hiện
được và phương pháp tính giá trị hàng tồn
kho làm cơ sở ghi số kế toán và lập báo
cáo tài chính. Nhưng VAS 2 dùng cả 4
phương pháp tính giá hàng tồn kho là: giá
đích danh, bình quân gia quyền, nhập
trước xuất trước (FIFO) và nhập sau xuất

trước (LIFO) còn IAS 2 không chấp nhận
phương pháp LIFO kể từ lần sửa đổi vào
tháng 12/2003. Theo đó rất nhiều công ty
đang áp dụng phương pháp LIFO sẽ phải
chuyển sang sử dụng phương pháp tính
giá khác cho dù LIFO có lợi về thuế tại
Mỹ. Mặc dù LIFO được chấp nhận bởi
chuẩn mực kế toán Mỹ (US. GAAP), việc
không áp dụng LIFO vì lý do thuế vẫn
còn đang là vấn đề tranh cãi.

LIFO, viết tắt của "last-in-first-
out" là một phương pháp kiểm kê chi phí
trong đó giả định rằng các đơn vị sản
phẩm cuối cùng nhập kho là đơn vị sản
phẩm đầu tiên được bán ra trong niên độ
kế toán . Như vậy, hàng tồn kho vào cuối
năm bao gồm các sản phẩm hàng hóa
được nhập kho vào đầu năm, chứ không
phải ở cuối năm. Phương pháp này được
áp dụng đối với các doanh nghiệp ít danh
điểm vật tư và số lần nhập kho của mỗi
danh điểm không nhiều.

Ưu điểm của phương pháp này là
đảm bảo nguyên tắc doanh thu hiện tại
phù hợp với chi phí hiện tại. Chi phí của
doanh nghiệp phản ứng kịp thời với giá cả
thị trường của hàng tồn kho, làm cho
thông tin về thu nhập và chi phí của
doanh nghiệp trở nên chính xác hơn.
Phương pháp này đặc biệt đúng trong thời
kỳ lạm phát.

Nếu chi phí và doanh thu phải phù
hợp với nhau thì trị giá vốn hàng xuất bán

C
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cũng phải tương ứng với doanh thu trong
kỳ. Mặc dù chi phí của những lần mua
hàng tồn kho gần nhất không nhất thiết sẽ
giống như trị giá vốn của những sản phẩm
thay thế nhưng đó vẫn là chi phí hiện
hành nhất. Do đó chi phí của những lần
mua gần nhất tương đối sát với giá trị
những sản phẩm thay thế. Vì điều này mà
trong thời kỳ lạm phát, giá cả có xu
hướng tăng, thông tin về giá vốn xuất bán
của hàng tồn kho bị đẩy lên cao, thu nhập
thuần phản ánh quá thấp dẫn đến số thuế
thu nhập doanh nghiệp phải nộp thấp hơn
nhiều so với doanh nghiệp sử dụng
phương pháp tính giá khác. Vào cuối
những năm 20 của thế kỷ 20, hãng sơn
Dupont và hãng xe Geneneeral Motor của
Hoa Kỳ đã chuyển từ phương pháp FIFO
sang phương pháp LIFO, mỗi doanh
nghiệp đã chi trả tiền thuế thu nhập thấp
hơn khoảng 150 triệu USD, cùng lúc đó
các doanh nghiệp này đã báo cáo thu nhập
thuần cho các cổ đông thấp hơn so với thu
nhập thuần mà có được do hãng vẫn sử
dụng phương pháp FIFO báo cáo tài
chính cho các cổ đông. Ngoài ra đây cũng
là lý do để doanh nghiệp có thể trì hoãn
việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Như vậy thuế là nguyên nhân làm cho
phương pháp LIFO vẫn còn được áp dụng
ở một số nước. Một ưu điểm nữa mà
phương pháp này đem lại là nó giúp cải
thiện dòng tiền luân chuyển. Do số thuế
phải nộp ít hơn và thời gian nộp thuế
được trì hoãn nên các doanh nghiệp có thể
sử dụng khoản tiền dùng để nộp thuế đầu
tư cho các hạng mục khác. Mặt khác
trong thời kì giá hàng tồn kho giảm, LIFO
được chọn như cách để triệt tiêu lượng
hàng tồn kho nhập giá cao đầu kỳ mà
không phải trích lập quỹ dư phòng giảm
giá hàng tồn kho. Điển hình như công ty

đầu tư thương mại SMC ( phân phối và
sản xuất thép xây dựng) bất ngờ thay đổi
phương pháp ghi nhận hàng tồn kho khi
giá thép giảm vào năm 2008. SMC đã
chọn LIFO với mục đích triệt tiêu lượng
thép được nhập với giá cao dẫn đến trong
báo cáo cuối quý 4 năm 2008 SMC lãi
được 13,3 tỷ đồng trong khi công ty Hòa
Phát lỗ 232 tỷ đồng.

Ngoài những ưu điểm trên phương
pháp LIFO có một số nhược điểm như
sau:

Một là nó dẫn đến thu nhập thuần
của doanh nghiệp giảm trong điều kiện
lạm phát. Các nhà quản lý doanh nghiệp
dường như thích việc báo cáo lãi thuần
tăng hơn là thấy thuế phải nộp giảm đi. Lí
do của điều này chính bởi vì các nhà quản
lý trong doanh nghiệp sợ rằng các nhà
đầu tư sẽ hiểu nhầm về khả năng sinh lãi
và thu hồi vốn của họ khi đầu tư vào
doanh nghiệp.

Hai là theo phương pháp này hàng
tồn kho có thể bị đánh giá giảm trên bảng
cân đối kế toán. Nếu giả định lần mua
mới nhất của hàng tồn kho sẽ được xuất
hết cho sản xuất dẫn đến tồn kho cuối kỳ
còn lại trong kho sẽ là số hàng tồn kho
mua đầu kỳ. Việc sử dụng trong thời kỳ
lạm phát sẽ tính được giá trị thấp nhất của
hàng tồn kho tồn kho cuối kì vì nó sẽ
đánh giá theo giá đã tồn tại hoặc khi
doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Vì vậy
đây  không phải là thông tin tin cậy về giá
trị hàng tồn kho tồn kho trên bảng cân đối
kế toán. Ngoài ra, trên thực tế những hàng
tồn kho được nhập kho từ trước vẫn
thường được coi như đã được tiêu thụ khi
lượng hàng tồn kho giảm. Chính vì biểu
hiện thiếu tin cậy về dòng vận động vật
chất của hàng tồn kho tồn kho nên LIFO
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có thể gây ra những đánh giá sai lệch về
lợi nhuận thuần hoặc lỗ. Chính vì những
nhược điểm và việc sử dụng với mục đích
thuế khóa mà LIFO đã không được phép
áp dụng theo chuẩn mực kế toán quốc tế
IAS 02.

Vì những mặt hạn chế của phương
pháp LIFO được nêu trên và để đảm bảo
tính minh bạch trên báo cáo tài chính mà
cuối năm 2003 IAS đã không chấp nhận
sử dụng phương pháp này. Nhưng hiện
nay Việt Nam và một số nước khác vẫn
còn sử dụng có thể những nguyên nhân
sau: VAS về cơ bản được soạn thảo dựa
trên các IAS/IFRS tương ứng được ban
hành đến cuối năm 2003, nhưng sau đó
không được cập nhật những sửa đổi của
IAS liên quan và IFRS mới được ban
hành sau năm 2003. Mặt khác, nền kinh tế
thị trường ở Việt Nam còn khá non trẻ,
Việt Nam mới phát triển kinh tế thị
trường từ những năm cuối của thế kỷ 20,
thị trường vốn của Việt Nam là một trong
những thị trường non trẻ trên thế giới,
thời gian hình thành chưa được lâu. Và
việc định hướng phát triển của VAS để
phục vụ cho các nhà đầu tư trên thị
trường vốn không mạnh như IAS/IFRS;

nhu cầu của Việt Nam về một hệ thống kế
toán phức tạp và hợp lý như IAS/IFRS để
phục vụ thị trường vốn là chưa cấp bách.
Ngoài ra, ở Việt Nam hiện nay, nhiều đối
tượng sử dụng báo cáo tài chính chưa có
nhu cầu thực sự đối vối thông tin tài chính
chất lượng cao vì thông tin tài chính chỉ
đóng vai trò thứ yếu trong việc ra quyết
định của họ.

Câu hỏi được đặt ra là liệu chuẩn
mực kế toán Việt Nam có nên đổi mới và
đồng bộ hóa với quốc tế khi mà trong
điều kiện hiện nay phương pháp này ít
được các doanh nghiệp vận dụng trong
việc tính giá hàng tồn kho. Mặc dù việc
vận dụng những thay đổi của IAS 02 vào
VAS 02 còn gặp rất nhiều khó khăn
nhưng việc cập nhật những thay đổi này
nên được diễn ra thường xuyên sao cho
phù hợp với thông lệ quốc tế. Đặc biệt là
trong thời điểm hiện nay Việt Nam đang
có yêu cầu hội nhập quốc tế về kế toán,
phù hợp quá trình hội nhập kinh tế của đất
nước, Việt Nam cần tiến hành một số giải
pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang
tính lâu dài để hệ thống chuẩn mực kế
toán ngày càng được chặt chẽ, ổn định và
nhất quán.
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NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT

TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phan Thị Mỹ

CQ48/2208

rong nền kinh tế thị trường,
nhu cầu cho và nhận thông
tin, đặc biệt các thông tin

tài chính luôn giữ vai trò tối quan trọng để
ra các quyết định kinh doanh. Tính minh
bạch, tính trung thực của thông tin tài
chính đóng vai trò lớn trong việc ổn định
thị trường chứng khoán và ổn định xã hội.

Trên thế giới đã xảy ra khá nhiều
vụ gian lận tài chính lớn gây chấn động
dư luận. Người ta không chỉ bất ngờ về
những tổn thất kinh tế do gian lận gây ra
mà còn cả các phương pháp thực hiện
gian lận. Người thực hiện gian lận, ngoài
nhân viên và tầng lớp lãnh đạo cao cấp
của công ty, còn có sự tiếp tay của kiểm
toán viên độc lập mà vụ gian lận Enron có
thể được xem là ví dụ điển hình.

Tại Việt Nam, trong những năm
gần đây cũng đã xảy ra rất nhiều vụ gian
lận trên Báo cáo tài chính. Việc không
phát hiện các gian lận do nhiều nguyên
nhân trong đó phải kể đến trách nhiệm
của kiểm toán viên và của công ty kiểm
toán. Do nghề nghiệp kiểm toán độc lập
tại Việt Nam chỉ mới ra đời trong khoảng
hơn 15 năm. Khoảng thời gian này không
đủ dài để có thể có một đội ngũ kiểm toán
viên chuyên nghiệp với trình độ ngang
tầm thế giới. Thêm vào đó, môi trường
pháp lý cho ngành kiểm toán đang từng
bước xây dựng và hoàn thiện dần nên vẫn
còn nhiều bất cập.

Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt
động kiểm toán độc lập, tăng cường trách
nhiệm của kiểm toán viên trong việc phát
hiện gian lận và sai sót trên Báo cáo tài
chính là một chủ đề mang tính thời sự
nhằm nâng cao tính minh bạch, tính đáng
tin cậy của thông tin tài chính trong việc
ra các quyết định kinh tế. Bài viết này tập
trung làm rõ trách nhiệm của KTV độc
lập đối với việc phát hiện gian lận và sai
sót trong cuộc Kiểm toán BCTC nhìn từ
chuẩn mực kiểm toán của Hoa Kỳ. Qua
đó đề xuất các bài học kinh nghiệm giúp
kiểm toán viên phát hiện ra các gian lận
và sai sót trên Báo cáo tài chính ở Việt
Nam.

Trách nhiệm của kiểm toán viên
đối với gian lận và sai sót theo chuẩn
mực kiểm toán Hoa Kỳ (SAS) hiện
hành:

a. Chuẩn mực kiểm toán SAS 99 -
Xem xét gian lận trên Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán:

Về trách nhiệm chung trong cuộc
kiểm toán, Đoạn 1 của SAS 99 nêu rõ:
“Kiểm toán viên có trách nhiệm lập kế
hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để có
được những đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo
tài chính không có những sai lệch hoặc
tồn tại gian lận và sai sót trọng yếu”. Về
cơ bản, SAS 99 đề cập các nội dung chính
sau:

T
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Thứ nhất, định nghĩa đầy đủ hơn
về gian lận và các đặc tính của gian lận.

Thứ hai, nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc duy trì thái độ hoài nghi
nghề nghiệp.

Thứ ba, yêu cầu cần có cuộc thảo
luận trong nhóm kiểm toán về các rủi ro
có gian lận và sai sót trên Báo cáo tài
chính. Cuộc thảo luận này phải tập trung
vào phân tích các khả năng xảy ra gian
lận như:

- Do đâu mà các kiểm toán viên tin
rằng Báo cáo tài chính của khách hàng có
thể có gian lận;

- Các quản trị viên có thể dùng các
phương thức nào để che dấu các gian lận;

- Tài sản của công ty có thể bị thâm
hụt ở những khâu nào. Các cuộc thảo luận
như vậy luôn phải có sự xem xét kết hợp
giữa các nhân tố bên trong và bên ngoài
ảnh hưởng tới công ty được kiểm toán, đó
là:

- Các nhà quản trị viên có phải chịu
áp lực hay có động lực nào để tiến hành
gian lận hay không;

- Gian lận có thể bị che dấu ở đâu;

- Chỉ ra các yếu tố về môi trường và
văn hoá công ty có thể khiến các nhà
quản trị và các thành viên khác hợp lý hoá
các gian lận mà họ gây ra.

Thứ tư, cần tiến hành đánh giá rủi
ro. Việc đánh giá rủi ro được tiến hành
sau khi có hiểu biết về tình hình kinh
doanh và kiểm soát nội bộ của doanh
nghiệp. Thủ tục thu thập các thông tin cần
thiết để xác định rủi ro do các gian lận có
tính chất trọng yếu gây ra là: Phỏng vấn
ban giám đốc và thành viên hội đồng
quản trị; tìm hiểu kỹ những mối liên hệ

bất bình thường hoặc trái với xét đoán
ban đầu của kiểm toán. Xác định rủi ro do
các gian lận có tính chất trọng yếu gây ra.
Sau khi thu thập thông tin, kiểm toán viên
phải tìm hiểu những thông tin liên quan
đến 3 nhân tố tạo điều kiện xảy ra gian
lận: đó là động cơ - áp lực, cơ hội, và thái
độ.

Thứ năm, phản ứng kiểm toán viên
dựa trên kết quả đánh giá rủi ro. Các phản
ứng có thể là: Tham khảo ý kiến của các
chuyên gia, tập trung vào các ước tính kế
toán, các giao dịch không thường xuyên,
các bút toán và các điều chỉnh, thay đổi
nội dung của các thủ tục kiểm toán.

Thứ sáu, đánh giá các bằng chứng
kiểm toán. Khi đánh giá tính thích hợp và
đầy đủ của bằng chứng, kiểm toán viên
cần tập trung vào tính không đồng nhất,
sự mâu thuẫn, sự bỏ sót trrong ghi chép
của kế toán, ví dụ các giao dịch không
được ghi nhận vào hệ thống, không có các
chứng từ kèm theo; Những trở ngại từ
phía nhà quản trị ví dụ như việc từ chối
không cho kiểm toán viên xem xét sổ
sách kế toán hay sự phàn nàn của nhà
quản trị về nhóm kiểm toán, cố tình trì
hoãn việc cung cấp thông tin hoặc không
sẵn sàng hợp tác.

Thứ bảy, thông báo về các gian lận
cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và
các cơ quan hữu quan khác.

Thứ tám, lập hồ sơ kiểm toán về
quá trình xem xét các gian lận.

Có thể thấy rằng, với các nội dung
kể trên thì SAS 99 đã chi phối tới toàn bộ
quá trình kiểm toán, từ giai đoạn lập kế
hoạch tới thực hiện và kết thúc cuộc kiểm
toán.

b. SAS 96 - Hồ sơ kiểm toán:
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Chuẩn mực này quy định rõ kiểm
toán viên phải lập hồ sơ tất cả các yếu tố
được xem xét bắt đầu từ khi tiến hành các
thủ tục phân tích cho đến khi kiểm toán
viên có kết luận sơ bộ hay có những
phỏng đoán về rủi ro có thể có gian lận và
sai sót.

c. SAS 56 - Thủ tục phân tích:

Thủ tục này được thực hiện trong
tất cả các giai đoạn của một cuộc kiểm
toán. Nhìn chung SAS 56 khá tương đồng
với chuẩn mực quốc tế ISA 520. Ngoài
những nội dung tương tự chuẩn mực quốc
tế về thủ tục phân tích, SAS 56 nhấn
mạnh một số dấu hiệu có thể cho thấy khả
năng có thể phát sinh gian lận như :

- Một số tỷ số bất thường giữa Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ. Ví dụ Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh thể hiện doanh
thu và lợi nhuận tăng nhưng Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ lại không phản ánh được
khả năng tạo ra tiền;

- Thông tin về hàng tồn kho, tài
khoản phải trả nhà cung cấp, doanh thu
bán hàng hay giá vốn hàng bán của các
niên độ trước với niên độ kế toán hiện tại
không nhất quán với nhau thường là dấu
hiệu của hàng tồn kho bị mất cắp bởi vì
nhân viên tiến hành gian lận thường
không có khả năng sửa đổi tất cả các tài
khoản này;

- Những mối quan hệ không thể giải
thích được hay nằm ngoài dự đoán giữa
số lượng hàng bán và khả năng sản xuất,
hay thực tế sản xuất (thông tin thu thập
được từ bộ phận sản xuất) có thể chỉ ra
các dấu hiệu có khai khống doanh thu.

Bài học kinh nghiệm cho Việt
Nam

Dựa trên các quy định pháp lý về
kiểm toán và thực tiển về phát hiện gian
lận và sai sót trong Báo cáo tài chính ở
Mỹ, có thể rút ra một số bài học kinh
nghiệm tại Việt Nam khi xác lập các thủ
tục kiểm toán cũng như trách nhiệm của
kiểm toán viên đối với việc phát hiện gian
lận trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài
chính:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm
của kiểm toán viên đối với gian lận và
sai sót

Trong giai đoạn hiện nay, gian lận
là hành vi được thực hiện khá phổ biến và
gây tác động rất lớn đến xã hội. Nếu cho
rằng chuẩn mực kiểm toán là nguyên tắc
cơ bản về nghiệp vụ thì việc không đưa ra
yêu cầu tập trung gian lận và sai sót sẽ
không buộc kiểm toán viên phải tuân thủ
vào yêu cầu này. Do vậy, cần phải đưa ra
yêu cầu nâng cao trách nhiệm kiểm toán
viên đối với gian lận và sai sót. Thực tế
xu hướng của các quốc gia trên thế giới
đều đã sửa đổi về quy định trách nhiệm
của kiểm toán viên đối với gian lận và sai
sót theo hướng nâng cao trách nhiệm
kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót.

Thứ hai, cập nhật thường xuyên
các chuẩn mực kiểm toán trong đó có
chuẩn mực liên quan gian lận và sai
sót.

Qua nghiên cứu hệ thống chuẩn
mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực
kiểm toán Hoa kỳ cho thấy: Từ khi ban
hành lần đầu cho đến nay, các chuẩn mực
luôn cập nhật để phù hợp với sự thay đổi
của nền kinh tế. Chẳng hạn tại Hoa kỳ:
Từ SAS1 quy định về trách nhiệm của
kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót,
Hoa kỳ đã sửa đổi bốn lần chuẩn mực
này: SAS 16 năm 1977, SAS 53 năm
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1989, SAS 82 năm 1997 và gần đây nhất
là SAS 99 ban hành năm 2002 thay thế
cho SAS 82. Chuẩn mực kiểm toán quốc
tế ISA số 240 năm 1994 cũng được thay
thế bởi SAS 240 ban hành năm 2004.
Trong khi ở Việt Nam, VSA 240 ban
hành năm 2001 vẫn dựa vào chuẩn mực
quốc tế năm 1994. Do đó việc cập nhật lại
VAS 240 cho phù hợp với quốc tế và diễn
biến gian lận diễn ra phức tạp thời gian
qua là một yêu cầu khách quan.

Thứ ba, nên ban hành các hướng
dẫn về thủ tục phát hiện gian lận

Gian lận là hành vi không thể triệt
tiêu mà sẽ ngày càng phát triển với những
phương thức tinh vi. Vì thế, để có thể
giúp kiểm toán viên hiểu rõ gian lận và
thủ tục phát hiện gian lận, cần có Ủy ban
chuyên nghiên cứu về vấn đề này và đưa
ra các hướng dẫn chi tiết. Hoa kỳ là quốc
gia tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu
về gian lận, họ đã thành lập  Hiệp hội các
nhà điều tra gian lận (ACFE) và thống kê
các kỹ thuật gian lận phổ biến. Sự công

bố các kết quả nghiên cứu như tổng kết về
phương pháp thực hiện gian lận phổ biến
và những dấu hiệu nhận diện gian lận.
Dựa vào kết quả này, kiểm toán viên có
thể xác lập các thủ tục hợp lý nhằm phát
hiện gian lận. Vì vậy, Hội kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam (VACPA) nên có
các công trình nghiên cứu cùng các
hướng dẫn chi tiết nhằm giúp cho các
kiểm toán viên đưa ra các xét đoán nghề
nghiệp sắc bén và thực hiện cuộc kiểm
toán một cách hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán
Việt Nam.

Luận văn của Thạc sĩ Ngô Thị Thu
Hà trường đại học kinh tế thành phố Hồ
Chí Minh – “Phương hướng và giải pháp
nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm
toán viên độc lập đối với việc phát hiện
gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán
báo cáo tài chính.”
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MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA HỆ THỐNG CHUẨN
MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ.

Đinh Thị Thu Vân

CQ48/21.03

Tùy vào từng đặc điểm về kinh tế,
chính trị, xã hội, pháp luật của mỗi quốc
gia mà sẽ có hệ thống chuẩn mực kế toán
khác nhau. Các quốc gia luôn có xu
hướng hội nhập với thế giới vì vậy hệ
thống chuẩn mực kế toán mà các quốc gia
xây dựng cũng phải đòi hỏi phù hợp với
thông lệ quốc tế. Do đó mà có sự khác
biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán của
từng quốc gia với hệ thống chuẩn mực kế
toán quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng hiện
nay của các quốc gia là cố gắng đưa
chuẩn mực kế toán quốc gia tiệm cận với
chuẩn mực kế toán quốc tế.

Chuẩn mực kế toán (accounting
standards) là những quy định về nguyên
tắc và phương pháp kế toán làm cơ sở cho
việc lập và giải thích các thông tin trình
bày trên báo cáo tài chính.

Theo khoản 1 điều 8, luật kế toán
số 03/2003/QH11 thì chuẩn mực kế toán
Việt Nam bao gồm những nguyên tắc và
những phương pháp kế toán cơ bản để ghi
sổ kế toán và lập báo cáo tài chính”

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo
tiếng Anh gọi tắt là VAS ( Vietnam
Accounting Standard) được Bộ Tài chính
soạn thảo phù hợp với tình hình thực tế
của nền kinh tế Việt  Nam nhưng dựa
theo các chuẩn mực kế toán quốc
tế(IAS/IFRS).VAS về cơ bản đã được xây
dựng tiếp cận với IAS/IFRS, đã phản ánh
được phần lớn các giao dịch của nền kinh
tế thị trường, nâng cao tính minh bạch,

công khai và đảm bảo mức độ tin cậy của
thông tin về BCTC của doanh nghiệp.

Tuy vậy giữa VAS hiện nay vẫn có
nhiều sự khác biệt với IAS/IFRS.

Chuẩn mực Kế toán quốc tế là sự
hài hòa các quy định về nguyên tắc và
phương pháp kế toán, để có sự chấp nhận,
thừa nhận, mang tính thông lệ chung cảu
các quốc gia.

Sự khác nhau giữa một số chuẩn
mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực
kế toán quốc tế

 IAS 02 “Hàng tồn kho” và VAS
02 “Hàng tồn kho”

Phạm vi áp dụng:

IAS 02: Chuẩn mực này không áp
dụng cho: chi phí xây dựng dở dang phát
sinh từ các hợp đồng xây dựng bao gồm
các hợp đồng dịch vụ liên quan; các công
cụ tài chính; gia súc, gia cầm, nông lâm
sản và các quặng khoáng sản trong trường
hợp chúng được tính theo các thông lệ đã
được thiết lập của các ngành đó.

VAS 02: không đề cập tới

. Phương pháp xác định giá trị hàng
tồn kho:

IAS 02:

Phương pháp CP tiêu chuẩn bao
gồm:

- phương pháp tính theo giá đích
danh;
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- phương pháp nhập trước, xuất
trước;

- phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp giá bán lẻ

VAS 02 chỉ có phương pháp CP
tiêu chuẩn

Ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho
bằng với giá trị thuần có thể thực hiện
được:

IAS 02: Việc ghi giảm giá gốc
hàng tồn kho cho bằng với giá trị thuần có
thể thực hiện được thực hiện trên cơ sở
từng mặt hàng tồn kho (trong một sô
trường hợp được thực hiện theo từng
nhóm hàng giống nhau hoặc có liên quan
với nhau).

VAS 02: Không cho phép ghi giảm
giá gốc hàng tồn kho đối với một nhóm
các hàng hóa.

 IAS 16 “Nhà xưởng, máy móc,
thiết bị” và VAS 03  “Tài sản cố định
hữu hình”

Phạm vị áp dụng:

IAS 16: áp dụng cho các loại
TSCĐ hữu hình như: nhà xưởng, máy
móc, thiết bị nhưng không áp dụng đối
với những tài sản có tính chất sinh học,
thuộc lĩnh vực nông nghiệp, khoáng
sản…

VAS 03: Kế toán TSCĐ hữu hình
được phân loại theo nhóm tài sản có cùng
tính chât và mục đích sử dụng trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp, gồm: nhà cửa, vật kiến trúc; máy
móc, thiết bị; phương tiện vận tải, thiết bị
truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý;
vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và
cho sản phẩm; TSCĐ hữu hình khác.

Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu
hình:

IAS 16: Đề cập đến 3 tiêu chuẩn
ghi nhận tài sản cố định hữu hình:

- Có khả năng doanh nghiệp thu
được lợi ích kinh tế ttrong tương lai từ
việc sử dụng tài sản này;

- Giá trị tài sản phải được xác định
một cách đáng tin cậy.

- Tài sản được dự kiến sử dụng
trong nhiều hơn một kỳ.

VAS 03: Các tài sản được ghi nhận
là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng
thời 4 tiêu chuẩn ghi nhận sau:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế
trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Nguyên giá tài sản phải được xác
định một cách đáng tin cậy;

- Thời gian sử dụng ước tính trên 1
năm;

- Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy
định hiện hành.

Xác định giá trị ban đầu:

IAS 16: Chi phí dọn dẹp ước tính
của việc dỡ bỏ di chuyển tài sản đi nơi
khác và khôi phục lại địa điểm theo IAS
37- Các khoản dự phòng, tài sản và nợ
tiềm tàng- được cho phép bao gồm trong
nguyên giá tài sản được ghi nhận ban đầu.

VAS 03: Nguyên giá tài sản cố
định không bao gồm những khoản này.

Ví dụ: Công ty HTX đang lắp đặt
một máy móc mới phục vụ cho việc sản
xuất. Các khoản chi phí phát sinh như
sau:

o Chi phí mua máy móc : 1.680.000.000 đồng.

o Chi phí vận chuyển máy móc: : 14.000.000 đồng
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o Chi phí chuẩn bị mặt bawng : 13.000.000 đồng

o Chi phí dọn dẹp ước tính sau 10
năm: 10.000.000 đồng

o Lỗ ban đầu do máy móc không

o hoạt động đúng như dự tính : 7.000.000 đồng

Theo IAS 16, các khoản chi phí
không được tính vào trị giá TSCĐ là: lỗ
ban đầu do máy móc không hoạt động
đúng như dự tính: 7.000.000 đồng. Do đó
trị giá TSCĐ được ghi nhận là :
1.717.000.000 đồng

Tuy nhiên, theo VAS 03, khoản chi
phí không được tính vào trị giá TSCĐ
gồm: chi phí dọn dẹp ước tính sau 10 năm
và lỗ ban đầu do máy móc không hoạt
động đúng như dự tính. Vì vậy, trị giá
TSCĐ được ghi nhận là: 1.707.000.000
đồng.

Xác định giá trị sau thời điểm ghi
nhận ban đầu:

IAS 16: cho phép lựa chọn một
trong hai phương pháp sau:

- Phương pháp chuẩn ( phương pháp
giá gốc): giá trị tài sản được xác định theo
Nguyên giá trừ đi số khấu hao lũy kế và
các khoản tổn thất do tài sản bị tổn thất.

- Phương pháp thay thế (Phương
pháp đánh giá lại): tài sản ghi nhận theo
giá trị đã đánh giá lại - giá trị hợp lý tại
thời điểm đánh giá lại trừ đi số khấu hao
lũy kế và các khoản lỗ do giá trị tài sản bị
tổn thất. Việc quyết định  đánh giá lại
TSCĐ hữu hình được thực hiện bởi ban
lãnh đạo doanh nghiệp, phải thực hiện
theo nhóm tài sản.

VAS 03: Giá trị tài sản sau ghi
nhận ban đầu được xác định theo giá trị
còn lại bằng nguyên giá trừ đi số khấu

hao lũy kế. Doanh nghiệp chỉ được đánh
giá lại TSCĐ hữu hình theo quy định của
Nhà nước, đưa tài sản đi góp vốn liên
doanh, liên kết, chia tách, sáp nhập doanh
nghiệp và không được ghi nhận phần vốn
tổn thất tài sản hàng năm

Đánh giá tổn thất tài sản:

IAS 16: Khi giá trị có thể thu hồi
được của tài sản thấp hơn giá trị ghi sổ.
Giá trị ghi sổ nên ghi giảm theo giá trị có
thể thu hồi.

VAS 03: Không đề cập tới phần
đánh giá tổn thất tài sản.

 IAS 1 và VAS 21: Trình bày báo
cáo tài chính

VAS 21: không quy định trình bày
Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu thành
một báo cáo riêng biệt như IAS 1, mà chỉ
yêu cầu trình bày trong thuyết minh
BCTC. Hơn nữa, chế độ kế toán Việt
Nam quy định mẫu biểu báo cáo một cách
cứng nhắc, làm mất tính linh hoạt, đa
dạng của hệ thống BCTC. Trong khi đó
IAS/IFRS không đưa ra mẫu biểu cụ thể
của báo cáo.

IAS 1 có báo cáo thu nhập toàn
diện bao gồm báo cáo về lãi, lỗ trong kì
và báo  cáo về thu nhập khác. Trong khi
VAS 21 chỉ có BCKQHĐKD tương ứng
với báo cáo lãi/lỗ của IAS 1

 IFRS 3 và VAS 11: Hợp nhất
kinh doanh

VAS 11 quy định lợi thế thương
mại được phân bổ dần trong thời gian
không quá 10 năm kể từ ngày mua trong
giao dịch hợp nhât kinh doanh. Trong khi
đó, IFRS 3 quy định doanh nghiệp phải
đánh giá giá trị lợi thế thương mại tổn
thất.
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Sự khác nhau về danh mục
chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn
mực kế toán quốc tế

IFRS/IAS VAS

Số chuẩn
mực Diễn giải Số chuẩn

mực Diễn giải

Khuôn mẫu VAS 01 Chuẩn mực chung

IFRS 1
Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế lần đầu tiên

Không có chuẩn mực
tương ứng

IFRS 2
Giao dịch thanh toán dựa trên cổ
phiếu

Không có chuẩn mực
tương ứng

IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh VAS 11 Hợp nhất kinh doanh

IFRS 4 Hợp đồng bảo hiểm VAS 19 Hợp đồng bảo hiểm

IFRS 5
Tài sản dài hạn giữ để bán và hoạt
động bị ngừng lại

Không có chuẩn mực
tương ứng

IFRS 6
Thăm dò và đánh giá các tài
nguyên khoáng sản

Không có chuẩn mực
tương ứng

IFRS 7 Công cụ tài chính: Công bố Không có chuẩn mực
tương ứng

IFRS 8 Bộ phận hoạt động VAS 28

Báo cáo bộ phận (Dựa trên
IAS 14- báo cáo bộ phận-
IAS này đã được thay thế
bằng IFRS 8)

IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính VAS 21 Trình bày báo cáo tài chính

IAS 2 Hàng tồn kho VAS 02 Hàng tồn kho

IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IAS 8
Thay đổi chính sách kế toán, ước
tính kế toán và các sai sót

VAS 29
Thay đổi chính sách kế
toán, ước tính kế toán và
các sai sót

IAS 10
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết
thúc kỳ kế toán năm VAS 23

Các sự kiện phát sinh sau
ngày kết thúc kỳ kế toán
năm

IAS 11 Hợp đồng xây dựng VAS 15 Hợp đồng xây dựng
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IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp VAS 17
Thuế thu nhập doanh
nghiệp

IAS 14 Báo cáo bộ phận VAS 28 Báo cáo bộ phận

IAS 16 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng VAS 03 Tài sản cố định

IAS 17 Thuê tài sản VAS 06 Thuê tài sản

IAS 18 Doanh thu VAS 14
Doanh thu và thu nhập
khác

IAS 19 Quyền lợi của nhân viên
Không có chuẩn mực
tương ứng

IAS 20
Kế toán và trình bày các khoản tài
trợ và trợ cấp chính phủ

Không có chuẩn mực
tương ứng

IAS 21
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá
hối đoái VAS 10

Ảnh hưởng của việc thay
đổi  tỷ giá hối đoái

IAS 23 Chi phí đi vay VAS 16 Chi phí đi vay

IAS 24 Thông tin về các bên liên quan VAS 26
Thông tin về các bên liên
quan

IAS 26
Kế toán và báo cáo các chương
trình quyền lợi hưu trí

Không có chuẩn mực
tương ứng

IAS 27
Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng
lẻ VAS 25

Báo cáo tài chính hợp nhất
và kế toán khoản đầu tư
vào công ty con

IAS 28
Các khoản đầu tư vào công ty liên
kết VAS 07

Kế toán các khoản đầu tư
vào công ty liên kết

IAS 29
Báo cáo tài chính trong các nền
kinh tế siêu lạm phát

Không có chuẩn mực
tương ứng

IAS 30
Trình bày bổ sung báo cáo tài chính
của các ngân hàng và tổ chức tài
chính tương tự

VAS 22

Trình bày bổ sung báo cáo
tài chính của các ngân
hàng và tổ chức tài chính
tương tự

IAS 31
Quyền lợi trong các công ty liên
doanh

VAS 08
Thông tin tài chính về
những khoản vốn góp liên
doanh

IAS 32
Các công cụ tài chính: Thuyết minh
và trình bày

Không có chuẩn mực
tương ứng

IAS 33 Lãi trên cổ phiếu VAS 30 Lãi trên cổ phiếu
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IAS 34 Báo cáo tài chính giữa niên độ VAS 27
Báo cáo tài chính giữa niên
độ

IAS 36 Giảm giá trị tài sản Không có chuẩn mực
tương ứng

IAS 37
Các khoản dự phòng, tài sản và nợ
tiềm tàng

VAS 18
Các khoản dự phòng, tài
sản và nợ tiềm tàng

IAS 38 Tài sản vô hình VAS 04 Tài sản cố định vô hình

IAS 39
Các công cụ tài chính: Ghi nhận và
xác định

Không có chuẩn mực
tương ứng

IAS 40 Bất động sản đầu tư VAS 05 Bất động sản đầu tư

IAS 41 Nông nghiệp Không có chuẩn mực
tương ứng

Nguyên nhân tạo nên sự khác biệt giữa
chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn
mực kế toán Quốc tế

- IAS/IFRS hướng tới đo lường tài
sản dựa trên cơ sở giá trị hợp lý giúp cho
việc đánh giá giá trị tài sản một cách xác
thực nhất so với tình hình hiện tại của
doanh nghiệp, đảm bảo tính “liên
quan´của thông tin kế toán đối với các đối
tượng sử dụng, trong khi đó giá gốc vẫn
là cở sở đo lường chủ yếu được quy định
bởi VAS

- Người Việt Nam có tâm lý ngại rủi
ro và sự không chắc chắn. Nếu áp dụng
IAS/IFRS thì phải đối mặt với sự không
chắc chắn là rất cao do BCTC theo
IAS/IFRS sử dụng nhiều ước tính kế
toán.VAS ít ước tính kế toán hơn do đó
thận trọng hơn làm hạn chế các yếu tố
không chắc chắn, tuy nhiên điều này làm
giảm sự phù hợp của thông tin trong
BCTC.

- Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
còn khá non trẻ, thị trường vốn tại Việt

Nam còn mới; nhu cầu  sử dụng thị
trường vốn chưa cấp bách đến nay nó còn
chưa thể hiện rõ vai trò quan trọng trong
nền kinh tế, chưa có sự gắn kết chặt chẽ
với thị trường vốn trên thế giới. Trong khi
đó, định hướng của IAS/IFRS là xây dựng
hệ thống các chuẩn mực kế toán hoàn
toàn thị trường và hỗ trợ thị trường vốn,
hệ thống chuẩn mực kế toán này phục vụ
cho lợi ích chung, chất lượng cao, dễ hiểu
và có thể áp dụng trên toàn thế giới, nhằm
giúp những người tham gia vào các thị
trường vốn khác nhau trên thế giới ra
quyết định kinh tế.

Một số định hướng phát triển
chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp
với chuẩn mực kế toán quốc tế

Trong nền kinh tế hiện nay, yêu cầu
hội nhập quốc tế là điều cần thiết muốn
vậy hệ thống chuẩn mực kế toán Việt
Nam cũng cần phải có những sự chỉnh
sửa, bổ sung, cập nhập để giúp hệ thống
chuẩn mực kế toán Việt Nam hòa hợp
hơn với hệ thống chuẩn mực kế toán quốc
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tế. Một số giải pháp mang tính định
hướng cần được xem xét như sau:

- Từ những nguyên nhân trên,
IAS/IFRS sử dụng giá trị hợp lý để đo
lường và ghi nhận các thông tin ngày
càng nhiều trong BCTC. Cuộc họp tháng
09/2009 tại Mỹ, nhóm các nước G-20 đã
xác nhận lại cam kết thúc đẩy việc hội tụ
hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế (
IFRS) trong đó có đề cập đến việc sử
dụng giá trị hợp lý như một cơ sở đo
lường chủ yếu nhằm tăng cường tính
thích hợp của thông tin trình bày trên
BCTC. Cũng trong năm 2009, Ủy ban
chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) công
bố dự thảo “Các quy định về đo lường giá
trị hợp lý’, trong đó, thống nhất giá trị
hợp lý là “ giá trị đầu ra” của tài sản hay
nợ phải trả. Trong khi đó, VAS1 hầu như
chỉ đưa ra nguyên tắc giá gốc. Việc sử
dụng giá gốc làm cơ sở đo lường chủ yếu
có thể đạt được độ ‘tin cậy’ nhưng làm
giảm tính ‘liên quan’ của thông tin được
cung cấp bởi BCTC. Do vậy, việc nghiên
cứu, xây dựng cơ sở lý luận và điều kiện,
phương pháp vận dụng “Nguyên tắc giá
trị hợp lý” trở thành một vấn đề cần được
Việt Nam xem xét và thực hiện một cách
nghiêm túc;

- Việt Nam cần nhanh chóng cập
nhật,  sửa đổi, bổ sung 26 chuẩn mực đã
ban hành cũng như ban hành thêm các
chuẩn mực kế toán liên quan đến các đối
tượng và giao dịch đã phát sinh trong đời
sống kinh tế: thanh toán bằng cổ phiếu
(IFRS 02); tìm kiếm, thăm dò và xác định
giá trị các nguồn tài nguyên khoáng sản
(IFRS 06), tổn thất tài sản (IAS36),công
cụ tài chính(IFRS 7, IFRS 9); các khoản
trợ cấp chính phủ(IAS20),quyền lợi của
nhân viên (IAS 19), nông nghiệp ( IAS
41)

- Hoàn thiện, thúc đẩy thị trường
vốn, đưa ra các giải pháp nhằm làm trong
sạch, minh bạch,các hoạt động trong thị
trường này như thị trường giao dịch tài
chính để có thể sử dụng giá trị hợp lý làm
cơ sở đo lường giá trị tài sản

TÀI LIỆU THAM KHẢO( tổng hợp
và sưu tầm)

1. 26 chuẩn mực kế toán đã ban
hành năm 2001- 2005, Bộ Tài Chính

2. Giáo trình chuẩn mực kế toán
quốc tế - Nhà xuất bản Tài chính- 2010

3. Sự hòa hợp giữa chuẩn mực kế
toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán
quốc tế- PGS.TS Võ Văn Nhị & THS. Lê
Hoàng Phúc4 iso-vn.com
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SƠ LƯỢC NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ
TOÁN VIỆT NAM VÀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đặng Thái Sơn

CQ 49/22.09

huẩn mực kế toán là những
quy định, hướng dẫn về
các nguyên tắc và phương

pháp kế toán làm cơ sở cho việc đánh giá,
ghi nhận, và trình bày báo cáo tài chính.
Chuẩn mực kế toán là vô cùng cần thiết
cho việc thực hiện công tác kế toán, là
yêu cầu không thể thiếu được trong việc
quản lý, điều hành thống nhất công tác kế
toán ở mỗi quốc gia nói chung và ở Việt
Nam nói riêng. Việc xây dựng hệ thống
các chuẩn mực kế toán Việt Nam không
chỉ tạo dựng một khuôn khổ pháp lý trong
lĩnh vực kế toán, tạo môi trường kinh tế
bình đẳng, làm lành mạnh hóa các quan
hệ và các hoạt động tài chính mà quan
trọng hơn là tạo ra sự công nhận quốc tế
đối với kế toán Việt Nam trong quá trình
hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Các
chuẩn mực kế toán Việt Nam (26 chuẩn
mực) đã được ban hành qua 5 đợt ( từ
năm 2000 và đến cuối 2005). Chuẩn mực
kế toán Việt Nam được xây dựng một
phần dựa trên các chuẩn mực kế toán
quốc tế (IAS) và được sửa đổi, bổ sung để
có thể phù hợp với tình hình kinh tế, xã
hội tại Việt Nam hiện nay. Do vậy, 2 hệ
thống chuẩn mực này có những nét tương
đồng nhưng có những nét rất khác nhau.
Sự khác nhau của 2 hệ thống có thể được
chia ra làm 3 điểm chính

IAS không bắt buộc về hình thức
như biểu mẫu báo cáo thống nhất, hệ
thống tài khoản kế toán thống nhất,

hình thức sổ kế toán, mẫu các chứng từ
gốc thống nhất

Khác với VAS, IAS mặc dù đưa ra
rất chi tiết các định nghĩa, phương pháp
làm, cách trình bày và những thông tin bắt
buộc phải trình bày trong các báo cáo tài
chính nhưng IAS cũng như ở hầu hết các
nước không bắt buộc tất cả các doanh
nghiệp phải sự dụng chung các biểu mẫu
báo cáo tài chính giống nhau vì các công
ty có quy mô, đặc điểm ngành nghề kinh
doanh rất khác nhau nên hệ thống tài
khoản, các hệ thống chứng từ, các sổ kế
toán thống nhất và đặc biệt là các biểu
mẫu báo cáo tài chính thống nhất sẽ
không áp dụng được yêu cầu đa dạng và
phong phú của các doanh nghiệp và các
nhà đầu tư.

Chế độ kế toán Việt Nam đưa ra
một hệ thống tài khoản kế toán thống
nhất, biểu mẫu báo cáo tài chính bắt buộc
cho tất cả các doanh nghiệp áp dụng (hầu
hết các quốc gia trên thế giới không làm
như vậy). Một số ít quốc gia như Pháp có
hệ thống tài khoản kế toán thống nhất
nhưng nó mang tính hướng dẫn nhiều hơn
là tính bắt buộc (principle based).

Tóm lại, những vấn đề mang tính
hình thức bên ngoài, chế độ kế toán Việt
Nam mang tính bắt buộc rất cao. Việc áp
dụng sự bắt buộc này có thể giúp cho các
BCTC của các doanh nghiệp mang tính
thống nhất rất cao, tiện so sánh, tuy nhiên

C
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hạn chế rõ ràng của nó đó chính là sự gò
bó mà các doanh nghiệp phải thực hiện.

IAS có bộ khung khái niệm và
tính thống nhất cao giữa các chuẩn mực
tuy nhiên VAS còn nhiều vấn đề chưa rõ
ràng, thiếu nhiều vấn đề và đặc biệt là
còn mâu thuẫn giữa các chuẩn mực

Ta có thể lấy ví dụ như VAS chưa
có quy định cho phép đánh giá lại tài sản
và nợ phải trả theo giá trị hợp lý tại thời
điểm báo cáo. Điều này ảnh hưởng lớn
đến việc kế toán các tài sản và nợ phải trả
được phân loại là công cụ tài chính, làm
suy giảm tính trung thực, hợp lý của
BCTC và chưa phù hợp với IAS/IFRS.
Hoặc như trong VAS 2, để tính giá trị
hàng hóa xuất kho, chuẩn mực cho phép
sử dụng cả phương pháp “Nhập sau -
Xuất trước” (LIFO) ( tuy nhiên chuẩn
mực cũng ràng buộc nếu sử dụng thì
doanh nghiệp phải thuyết minh khi sử
dụng) mặc dù phương pháp LIFO còn rất
nhiều hạn chế, đặc biệt trong sử dụng để
định giá hàng tồn kho nếu hàng tồn kho
thuộc dạng sản phẩm cũ, đã lỗi thời.

Sự khác nhau về hệ thống tài
khoản

Theo IAS/IFRS: IAS hay IFRS chỉ
quy định về các báo cáo tài chính, không
quy định về hệ thống tài khoản kế toán vì
nó là các phương tiện kế toán để đáp ứng
được đầu ra là các báo cáo tài chính. Theo
thực tế kế toán quốc tế, doanh nghiệp tự
thiết kế hệ thống tài khoản kế toán từ các
yêu cầu thông tin và yêu cầu các báo cáo
tài chính và báo cáo quản trị (không phải
chỉ có yêu cầu của báo cáo tài chính), các
nhà thiết kế phân tích và đưa ra một hệ
thống tài khoản phù hợp mà nó có thể đáp
ứng được các báo cáo tài chính và báo
cáo quản trị. Ở hầu hết các nước, không

có khái niệm hệ thống tài khoản kế toán
thống nhất chung cho một quốc gia vì mỗi
công ty có nhu cầu thông tin, quản trị rất
khác nhau nên các công ty tự xây dựng
cho mình là hợp lý nhất ( như ở Mỹ,
chuẩn mực kế toán chỉ đưa ra 5 loại tài
khoản chính, đó là các loại tài khoản tài
sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh
thu, chi phí). Các học giả kế toán đúc kết
kinh nghiệm, lý thuyết quản trị và kế toán
để đưa ra các hệ thống tài khoản có tính
hướng dẫn cho các công ty và giảng dạy ở
các trường về kế toán.

Theo chế độ kế toán của Việt Nam,
Bộ Tài chính ban hành một hệ thống tài
khoản kế toán rất chi tiết cả tài khoản cấp
1 và cấp 2 thông nhất dùng chung cho các
doanh nghiệp . Tuy nhiên cần phải hiểu
rằng, hệ thống tài khoản này chỉ đáp ứng
được việc lập các báo cáo tài chính thông
thường cho các nhà đầu tư nhưng chưa
đáp ứng được yêu cầu quản trị. Có rất
nhiều người cho rằng một hệ thống tài
khoản kế toán thông nhất trong một quốc
gia là một lợi ích lớn vì sự thống nhất
chung giúp cho việc dạy, học kế toán
cũng như việc sử dụng kế toán trong các
công ty dễ hơn. Tuy nhiên, nhiều người
cho rằng việc dạy và học một hệ thống tài
khoản kế toán thống nhất có đánh số sẵn
có thể làm cho người học rất thụ động và
máy móc không theo bản chất của giao
dịch.

Hầu hết những người đã được học
(hoặc) làm theo các hệ thống kế toán quốc
tế hay mang tính thông lệ quốc tế (như
US GAAP) đều cho rằng hệ thống tài
khoản kế toán thống nhất của Việt Nam
chỉ nên mang tính hướng dẫn. Nếu công
ty không quan tâm nhiều đến hệ thống
thông tin quản trị, có thể sử dụng hệ
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thống tài khoản kế toán thống nhất.
Những công ty cần nhiều thông tin quản
trị, hệ thống tài khoản thống nhất của Việt
Nam không đáp ứng được. Các công ty
phải xây dựng lại hệ thống tài khoản kế
toán, nhưng họ vẫn phải dùng hệ thống tài
khoản kế toán thống nhất làm bộ khung.
Điều đó làm cho hệ thống tài khoản kế
toán của các doanh nghiệp trở nên phức
tạp hơn nhiều và gây khó khăn cho doanh
nghiệp.Hiện tại, các công ty muốn có một
hệ thống kế toán hiệu quả cần phải thiết
kế riêng cho mình một hệ thống tài khoản
dựa trên hệ thống tài khoản thống nhất và
các nhu cầu thông tin quản trị nội bộ của
công ty. Hệ thống tài khoản kế toán đó
phải đáp ứng được yêu cầu của không chỉ
các báo cáo tài chính cho các nhà đầu tư
theo chế độ kế toán Việt Nam mà điều
quan trọng là cho các báo cáo quản trị nội
bộ của công ty.

Ngoài ra không nên ghép chung
nhiều chỉ tiêu khác nhau vào chung một
tài khoản. Trong công tác kế toán, nhiều
tài khoản không đồng nghĩa với phức tạp
và ngược lại, ít tài khoản không có nghĩa
là đơn giản. Theo thông lệ quốc tế, các
chỉ tiêu khác nhau phải được ghi chép và
báo cáo riêng biệt, không nên gộp chung
nhiều mục có nội dung và ý nghĩa rất
khác nhau vào trong một tài khoản. Ví dụ,
theo VAS, tài khoản chi phí tài chính bao
gồm rất nhiều khoản mục có tính chất
không giống nhau, có sự khác nhau về
quản trị như chi phí lãi vay, lỗ đầu tư
chứng khoán, lỗ chênh lệch tỉ giá ngoại
tệ, dự phòng giảm giá đầu tư chứng
khoán. Theo thông lệ quốc tế, những chỉ
tiêu này cần phải được và báo cáo riêng
biệt để phục vụ cho việc quản trị, bởi vậy
các mục này dc tách thành các tài khoản
riêng biệt. Chi phí tài chính theo thông lệ

quốc tế chỉ bao gồm chi phí lãi vay và các
chi phí gắn liền với việc vay tiền. Lỗ do
bán chứng khoán, lỗ chênh lệch tỉ giá, lỗ
chưa thực hiện trên việc đầu tư (do giá thị
trường giảm nhưng chưa bán cổ phiếu ra
nên lỗ chưa thực hiện) được tách ra thành
các tài khoản riêng biệt không nằm trong
chi phí tài chính.

Sự khác nhau của 2 hệ thống chuẩn
mực có thể được lý giải qua 2 nhóm
nguyên nhân, với nguyên nhân trực tiếp là
do VAS về cơ bản được soạn thảo dựa
trên các IAS/IFRS tương ứng được ban
hành đến cuối năm 2003, nhưng sau đó
không được cập nhật những sửa đổi của
IAS liên quan và IFRS mới được ban
hành sau năm 2003. Ngoài ra IAS/IFRS
hướng tới đo lường tài sản dựa trên cơ sở
giá trị hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng
của thông tin kế toán, trong khi đó giá gốc
vẫn là cơ sở đo lường chủ yếu được qui
định bởi VAS.

Ngoài ra sự khác nhau còn do
những nguyên nhân trực tiêp như do văn
hoá của người Việt Nam là tránh rủi ro và
sự không chắc chắn. Áp dụng IAS/IFRS,
sự không chắc chắn là rất cao bởi vì
BCTC theo IAS/IFRS sử dụng nhiều ước
tính kế toán, ví dụ như giá trị hợp lý. VAS
với các ước tính kế toán ít hơn và thận
trọng hơn làm hạn chế những yếu tố
không chắc chắn, tuy nhiên, điều này
cũng giảm nhiều sự phù hợp của thông tin
trên BCTC. Thêm nữa nền kinh tế thị
trường ở Việt Nam còn khá non trẻ, Việt
Nam mới phát triển kinh tế thị trường từ
những năm cuối của thế kỷ 20, thị trường
vốn của Việt Nam là một trong những thị
trường non trẻ nhất trên thế giới, mới
được hình thành hơn mười năm nay. Đến
nay, nó vẫn chưa thể hiện rõ vai trò quan
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trọng trong nền kinh tế, mới chỉ trong
phạm vi quốc gia, chưa liên thông với thị
trường vốn trên thế giới. Trong khi đó,
định hướng của IAS/IFRS là xây dựng hệ
thống các chuẩn mực kế toán hoàn toàn
thị trường và hỗ trợ thị trường vốn, một
hệ thống chuẩn mực kế toán phục vụ cho
lợi ích chung, chất lượng cao, dễ hiểu và
có thể áp dụng trên toàn thế giới, nhằm
giúp những người tham gia vào các thị
trường vốn khác nhau trên thế giới ra
quyết định kinh tế. Do vậy, định hướng
phát triển của VAS là để phục vụ cho các
nhà đầu tư trên thị trường vốn không
mạnh như IAS/IFRS; nhu cầu của Việt
Nam về một hệ thống kế toán phức tạp và
hợp lý như IAS/IFRS để phục vụ thị
trường vốn là chưa cấp bách. Ngoài ra, ở
Việt Nam hiện nay, nhiều đối tượng sử
dụng BCTC chưa có nhu cầu thực sự đối
vối thông tin tài chính chất lượng cao vì
thông tin tài chính chỉ đóng vai trò thứ
yếu trong việc ra quyết định của họ.

Tuy nhiên, có một thực tế phải
nhận thấy rằng việc sử dụng IAS/ IFRS
làm nòng cốt để xây dựng hệ thống chuẩn
mực kế toán Việt Nam là rất hợp lý,
những điểm mạnh của IAS hay IFRS có
thể dễ dàng thấy được như loại trừ sự
khác biệt trong chuẩn mực kế toán, là
điều kiện để đảm bảo các doanh nghiệp
và tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các
nguyên tắc kế toán một cách thống nhất
trong lập và trình bày BCTC, ngoài ra
giúp tiết kiệm chi phí soạn thảo chuẩn
mực và nhanh chóng hòa nhập vào chuẩn
mực kế toán quốc tế được chấp nhận; sự
hội nhập về kế toán giúp cho các công ty
huy động vốn trên thị trường quốc tế. Để
giúp hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt
Nam ngày càng đầy đủ, chính xác, phù
hợp, tiệm cận được với hệ thống

IAS/IFRS thì cần thực hiện những việc
sau:

Thứ nhất cần khẩn trương đánh
giá, sửa đổi, bổ sung cập nhật 26 chuẩn
mực đã ban hành cho phù hợp với những
thay đổi của IAS/IFRS và thực tiễn hoạt
động kinh doanh tại Việt Nam

Thứ hai, như đã phân tích ở trên,
trong IAS/IFRS, giá trị hợp lý được sử
dụng ngày càng nhiều trong đo lường và
ghi nhận các yếu tố của BCTC. Cuộc họp
tháng 09/2009 tại Mỹ, nhóm các nước G-
20 đã xác nhận lại cam kết thúc đẩy việc
hội tụ hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế
( IFRS) trong đó có đề cập đến việc sử
dụng giá trị hợp lý như một cơ sở đo
lường chủ yếu nhằm tăng cường tính
thích hợp của thông tin trình bày trên
BCTC.

Thứ ba, nhằm đáp ứng kịp thời sự
đổi mới và phát triển của nền kinh tế, cần
sớm ban hành 5 chuẩn mực kế toán liên
quan đến các đối tượng và giao dịch đã
phát sinh trong đời sống kinh tế, bao
gồm: Thanh toán bằng cổ phiếu (IFRS
02); Tìm kiếm, thăm dò và xác định giá
trị các nguồn tài nguyên khoáng sản
(IFRS 06); Công cụ tài chính (IFRS 7;
IFRS 9); Các khỏan tài trợ của Chính phủ
(IAS 20): Tổn thất tài sản (IAS 36). Một
số chuẩn mực cũng cần có bước chuẩn bị
để ban hành trong thời gian tiếp theo
như: Tài sản nắm giữ để bán và hoạt
động kinh doanh không liên tục, Phúc lợi
của nhân viên, Nông nghiệp

Thứ tư, Việt Nam cần từng bước
tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh tế và
luật pháp phù hợp với yêu cầu của
IAS/IFRS. Chẳng hạn như thị trường giao
dịch tài sản cần phải ‘minh bạch’ và ‘hoạt
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động’ để có thể sử dụng giá trị hợp lý làm
cơ sở đo lường giá trị tài sản.

Tóm lại, hiện nay hệ thống chuẩn
mực kế toán của nước ta vẫn chưa hòa
hợp hoàn toàn với chuẩn mực kế toán
quốc tế. Sự khác nhau này có thể do các
yếu tố trực tiếp hay gián tiếp. Trong thời
gian tới, để đáp ứng yêu cầu hội nhập

quốc tế về kế toán, phù hợp quá trình hội
nhập kinh tế của đất nước, Việt Nam cần
tiến hành một số giải pháp vừa mang tính
cấp bách, vừa mang tính lâu dài, bao gồm
cả giải pháp trực tiếp đối với hệ thống
chuẩn mực kế toán và những giải pháp
giúp điều chỉnh môi trường kinh tế, pháp
luật.
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SỰ HÒA HỢP GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Việt Trinh

CQ50/22.06

huẩn mực kế toán: gồm
những nguyên tắc và
phương pháp kế toán cơ

bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài
chính (Điều 8, Luật Kế toán năm 2003 do
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày
17/6/2003).

Chuẩn mực kế toán Việt Nam
(VAS) được xây dựng dựa trên các chuẩn
mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) từ những
năm 2000 đến 2005 theo nguyên tắc vận
dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù
hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình độ
quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại
thời điểm ban hành chuẩn mực.

Chuẩn mực kế toán quốc tế (viết
tắt là IAS/IFRS): là một Hệ thống chuẩn
mực kế toán quốc tế bao gồm 13 Chuẩn
mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và
41 chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) do
Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế (gọi
tắt là IASB)- tiền thân là Ủy ban chuẩn
mực kế toán quốc tế (gọi tắt là IASC) ban
hành

Đến nay, Việt Nam đã xây dựng và
ban hành được 26 chuẩn mực kế toán.
Việc được xây dựng dựa trên các chuẩn
mực kế toán quốc tế là nhằm đảm bảo hệ
thống chuẩn mực kế toán Việt Nam góp
phần nâng cao tính công khai, minh bạch
trong báo cáo tài chính (BCTC) của các
doanh nghiệp, phản ánh được các giao
dịch của nền kinh tế thị trường, đáp ứng

yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, có ý
kiến cho rằng, VAS hiện mới chỉ là sự
vận dụng đơn giản IAS/IFRS trong bối
cảnh cụ thể của Việt Nam, thực tế VAS
chưa hòa hợp với IAS/IFRS và chưa cập
nhật theo những thay đổi của IAS/IFRS
những năm gần đây.

Thực trạng về sự hòa hợp giữa
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
với Chuẩn mực kế toán quốc tế (
IAS/IFRS)

Khi xây dựng các các chuẩn mực
kế toán, quan điểm xuyên suốt của Việt
Nam là tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế
toán quốc tế. VAS cơ bản đã được xây
dựng dựa trên IAS/IFRS, theo nguyên tắc
vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế,
phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình
độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam.
Do vậy, VAS đã cơ bản tiếp cận với
IAS/IFRS, phản ánh được phần lớn các
giao dịch của nền kinh tế thị trường, nâng
cao tính công khai, minh bạch thông tin
về BCTC của các doanh nghiệp. Mặc dù
vậy, VAS hiện nay vẫn bộc lộ nhiều điểm
khác biệt với IAS/IFRS. Điều này thể
hiện qua một số biểu hiện chủ yếu sau:

- Khác biệt cơ bản nhất là VAS
chưa có quy định cho phép đánh giá lại tài
sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý tại
thời điểm báo cáo. Điều này ảnh hưởng
lớn đến việc kế toán các tài sản và nợ phải
trả được phân loại là công cụ tài chính,

C
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làm suy giảm tính trung thực, hợp lý của
BCTC và chưa phù hợp với IAS/IFRS;

- VAS 21 không quy định trình
bày Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu
thành một báo cáo riêng biệt như IAS 1,
mà chỉ yêu cầu trình bày trong thuyết
minh BCTC. Ngoài ra, chế độ kế toán
Việt Nam quy định mẫu biểu báo cáo một
cách cứng nhắc, làm triệt tiêu tính linh
hoạt và đa dạng của hệ thống BCTC,
trong khi IAS/IFRS không đưa ra mẫu
biểu cụ thể của báo cáo;

- Theo VAS 21, doanh thu và chi
phí tài chính được tính vào lãi/lỗ hoạt
động kinh doanh trên báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh là không phù hợp
với thông lệ quốc tế, khi các khoản lãi/lỗ
bán cổ phiếu vốn không phải của hoạt
động mang tính thường xuyên của doanh
nghiệp lại được hiểu là kết quả hoạt động
kinh doanh chủ yếu;

- IAS 2 cho phép sử dụng các
phương pháp ước tính giá trị hàng tồn kho
như phương pháp chi phí định mức hoặc
phương pháp giá bán lẻ, nhưng vấn đề
này không được đề cập ở VAS 2. VAS 2
cho phép áp dụng phương pháp “Nhập
sau - Xuất trước” (LIFO) trong khi IAS/
IFRS không cho phép áp dụng phương
pháp này;

- VAS 3 chỉ cho phép đánh giá lại
tài sản cố định là bất động sản, nhà xưởng
và thiết bị trong trường hợp có quyết định
của Nhà nước, đưa tài sản đi góp vốn liên
doanh, liên kết, chia tách, sáp nhập doanh
nghiệp và không được ghi nhận phần tổn
thất tài sản hàng năm. Trong khi đó, theo
IAS 16, doanh nghiệp được phép lựa chọn
mô hình đánh giá lại tài sản theo giá trị
hợp lý và được xác định phần tổn thất tài
sản hàng năm, đồng thời được ghi nhận

phần tổn thất này theo quy định tại IAS
36;

Gần đây, có một số nghiên cứu
được tiến hành nhằm xác định mức độ
hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt
Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế. Kết
quả của một nghiên cứu chỉ ra rằng, mức
độ hòa hợp của VAS với IAS/IFRS liên
quan đến 10 chuẩn mực được chọn
nghiên cứu ở mức bình quân là 68%.
Theo đó, các chuẩn mực về doanh thu và
chi phí có mức độ hòa hợp cao hơn các
chuẩn mực về tài sản. Mức độ hòa hợp về
đo lường (81,2%) cao hơn nhiều so với
mức độ hài hòa về khai báo thông tin
(57%) .

Như vậy, mức độ hòa hợp giữa
VAS và IAS/IFRS thấp hơn so với mục
tiêu đề ra là 90%, theo phát biểu của ông
Bùi Văn Mai – nguyên Vụ trưởng Vụ chế
độ kế toán - Bộ Tài chính trong một
phỏng vấn của báo Vnexpress, nghĩa là
tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa
chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn
mực kế toán quốc tế. Trong một chừng
mực nào đó, rõ ràng những khác biệt này
có ảnh hưởng đến quá trình hội nhập quốc
tế về kế toán của Việt Nam, dù rằng,
không phải là không có những nguyên
nhân khách quan của nó.

Nguyên nhân tồn tại những khác
biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam
và chuẩn mực kế toán quốc tế

Có nhiều lý do để giải thích cho sự
chưa hòa hợp giữa VAS và IAS/IFRS,
trong đó có những nguyên nhân trực tiếp
và những nguyên nhân thuộc về môi
trường kế toán.

Nguyên nhân trực tiếp
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- VAS về cơ bản được soạn thảo
dựa trên các IAS/IFRS tương ứng được
ban hành đến cuối năm 2003, nhưng sau
đó không được cập nhật những sửa đổi
của IAS liên quan và IFRS mới được ban
hành sau năm 2003;

- IAS/IFRS ngày càng hướng tới
đo lường tài sản dựa trên cơ sở giá trị hợp
lý nhằm đảm bảo tính ‘liên quan’ của
thông tin kế toán đối với các đối tượng sử
dụng, trong khi đó giá gốc vẫn là cơ sở đo
lường chủ yếu được qui định bởi VAS;

- IAS/IFRS cho phép sử dụng xét
đoán và ước tính nhiều hơn so với VAS,
dẫn đến IAS/IFRS yêu cầu khai báo thông
tin liên quan đến sử dụng xét đoán và ước
tính nhiều hơn.

Nguyên nhân thuộc về môi
trường kế toán

- Thứ nhất, văn hoá của người
Việt Nam là tránh rủi ro và sự không chắc
chắn. Áp dụng IAS/IFRS, sự không chắc
chắn là rất cao bởi vì BCTC theo
IAS/IFRS sử dụng nhiều ước tính kế toán,
ví dụ như giá trị hợp lý. VAS với các ước
tính kế toán ít hơn và thận trọng hơn làm
hạn chế những yếu tố không chắc chắn,
tuy nhiên, điều này cũng giảm nhiều sự
phù hợp của thông tin trên BCTC. Đặc
điểm văn hoá này là yếu tố ảnh hưởng
gián tiếp và rất quan trọng đến việc VAS
chưa áp dụng hoàn toàn IAS/IFRS.

- Thứ hai, nền kinh tế thị trường ở
Việt Nam còn khá non trẻ, Việt Nam mới
phát triển kinh tế thị trường từ những năm
cuối của thế kỷ 20, thị trường vốn của
Việt Nam là một trong những thị trường
non trẻ nhất trên thế giới, mới được hình
thành hơn mười năm nay. Đến nay, nó
vẫn chưa thể hiện rõ vai trò quan trọng

trong nền kinh tế, mới chỉ trong phạm vi
quốc gia, chưa liên thông với thị trường
vốn trên thế giới. Trong khi đó, định
hướng của IAS/IFRS là xây dựng hệ
thống các chuẩn mực kế toán hoàn toàn
thị trường và hỗ trợ thị trường vốn, một
hệ thống chuẩn mực kế toán phục vụ cho
lợi ích chung, chất lượng cao, dễ hiểu và
có thể áp dụng trên toàn thế giới, nhằm
giúp những người tham gia vào các thị
trường vốn khác nhau trên thế giới ra
quyết định kinh tế. Do vậy, định hướng
phát triển của VAS để phục vụ cho các
nhà đầu tư trên thị trường vốn không
mạnh như IAS/IFRS; nhu cầu của Việt
Nam về một hệ thống kế toán phức tạp và
hợp lý như IAS/IFRS để phục vụ thị
trường vốn là chưa cấp bách.

- Thứ ba, Việt Nam là một nước
theo hướng điển chế luật hay luật thành
văn khác với các nước theo hướng thông
luật. Trong các nước theo hướng điển chế
luật, nhìn chung, sự bảo vệ quyền cổ đông
và yêu cầu về tính minh bạch của thông
tin thấp hơn trong các nước theo hướng
thông luật. VAS được xây dựng phù hợp
với đặc điểm hệ thống luật của một nước
theo hướng điển chế luật trong khi
IAS/IFRS được phát triển phù hợp với hệ
thống luật của các nước theo hướng thông
luật. Theo đó, Nhà nước có vai trò kiểm
soát kế toán về phương pháp đo lường,
đánh giá, soạn thảo và trình bày báo cáo;
việc soạn thảo, ban hành các chuẩn mực
kế toán và các hướng dẫn thực hiện phải
do các cơ quan nhà nước thực hiện và
được đặt trong các bộ luật hoặc các văn
bản pháp lý dưới luật. Trong khi đó, tại
các quốc gia phát triển IAS/IFRS, các cơ
sở, nguyên tắc kế toán không quy chiếu
vào chế độ kế toán quốc gia; việc kiểm
soát của Nhà nước được thực hiện thông
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qua việc giải thích mục tiêu, nguyên tắc
kế toán, phương pháp đo lường, đánh giá,
soạn thảo và trình bày BCTC;

Định hướng phát triển chuẩn
mực kế toán Việt Nam hòa hợp với
chuẩn mực kế toán quốc tế

Có thể nói rằng, việc áp dụng
IAS/IFRS đã mở ra một thời kỳ mới làm
thay đổi cách thức ghi nhận, đo lường và
trình bày các yếu tố của BCTC, loại trừ
sự khác biệt trong chuẩn mực kế toán, là
điều kiện để đảm bảo các doanh nghiệp
và tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các
nguyên tắc kế toán một cách thống nhất
trong lập và trình bày BCTC. IAS/IFRS
được chấp nhận như chuẩn mực lập
BCTC cho các công ty tìm kiếm sự thừa
nhận trên thị trường chứng khoán thế
giới. Việc sử dụng IAS/IFRS mang lại
những lợi ích khá rõ, như : tiết kiệm chi
phí soạn thảo chuẩn mực và nhanh chóng
hòa nhập vào chuẩn mực kế toán quốc tế
được chấp nhận; sự hội nhập về kế toán
giúp cho các công ty huy động vốn trên
thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, việc áp dụng IAS/IFRS
không phải là hoàn toàn dễ dàng đối với
các doanh nghiệp ở các quốc gia. Một
trong những thách thức đó là phải có đội
ngũ nhân viên kế toán và chi phí. Điều
này không đơn giản vì IAS/IFRS được
xem là khá phức tạp ngay cả đối với các
nước phát triển. Để áp dụng IAS/IFRS
đơn vị phải bỏ ra chi phí ban đầu khá lớn,
xây dựng lại hệ thống thu thập, xử lý và
trình bày các thông tin tài chính. Ngoài ra,
phương pháp xây dựng IAS/IFRS về cơ
bản là theo mô hình Anglo-America, do
đó có thể không phù hợp với các nước
đang phát triển vì có sự khác biệt lớn về
văn hóa và môi trường kinh tế giữa các

nước phát triển và các nước đang phát
triển.

Từ các nguyên nhân của sự chưa
hòa hợp giữa VAS với IAS/IFRS và
những phân tích nêu trên, có thể thấy,
việc Việt Nam lựa chọn mô hình vận
dụng có chọn lọc IAS/IFRS làm cơ sở chủ
yếu để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế
toán cho mình là một sự lựa chọn hợp lý.
Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, để đáp
ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nói chung
và hội nhập về kế toán nói riêng, một số
giải pháp mang tính định hướng cần được
xem xét một cách tích cực, như sau:

Thứ nhất, như đã phân tích ở trên,
trong IAS/IFRS, giá trị hợp lý được sử
dụng ngày càng nhiều trong đo lường và
ghi nhận các yếu tố của BCTC. Cuộc họp
tháng 09/2009 tại Mỹ, nhóm các nước G-
20 đã xác nhận lại cam kết thúc đẩy việc
hội tụ hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế
( IFRS) trong đó có đề cập đến việc sử
dụng giá trị hợp lý như một cơ sở đo
lường chủ yếu nhằm tăng cường tính
thích hợp của thông tin trình bày trên
BCTC. Cũng trong năm 2009, Ủy ban
chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) công
bố dự thảo “Các quy định về đo lường giá
trị hợp lý’, trong đó, thống nhất giá trị
hợp lý là “ giá trị đầu ra” của tài sản hay
nợ phải trả. Trong khi đó, VAS1 hầu như
chỉ đưa ra nguyên tắc giá gốc. Việc sử
dụng giá gốc làm cơ sở đo lường chủ yếu
có thể đạt được độ ‘tin cậy’ nhưng làm
giảm tính ‘liên quan’ của thông tin được
cung cấp bởi BCTC. Do vậy, trong một
tương lai không xa, việc nghiên cứu, xây
dựng cơ sở lý luận và điều kiện, phương
pháp vận dụng “Nguyên tắc giá trị hợp
lý” trở thành một vấn đề cần được Việt
Nam xem xét và thực hiện một cách
nghiêm túc;
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Thứ hai, cần khẩn trương đánh
giá, sửa đổi, bổ sung cập nhật 26 chuẩn
mực đã ban hành cho phù hợp với những
thay đổi của IAS/IFRS và thực tiễn hoạt
động kinh doanh tại Việt Nam;

Thứ ba, nhằm đáp ứng kịp thời sự
đổi mới và phát triển của nền kinh tế, cần
sớm ban hành 5 chuẩn mực kế toán liên
quan đến các đối tượng và giao dịch đã
phát sinh trong đời sống kinh tế, bao
gồm: Thanh toán bằng cổ phiếu (IFRS
02); Tìm kiếm, thăm dò và xác định giá
trị các nguồn tài nguyên khoáng sản
(IFRS 06); Công cụ tài chính (IFRS 7;
IFRS 9); Các khỏan tài trợ của Chính phủ
(IAS 20): Tổn thất tài sản (IAS 36). Một
số chuẩn mực cũng cần có bước chuẩn bị
để ban hành trong thời gian tiếp theo
như: Tài sản nắm giữ để bán và hoạt
động kinh doanh không liên tục; Phúc lợi
của nhân viên; Nông nghiệp;

Thứ tư, Việt Nam cần từng bước
tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh tế và
luật pháp phù hợp với yêu cầu của
IAS/IFRS. Chẳng hạn như thị trường giao
dịch tài sản cần phải ‘minh bạch’ và ‘hoạt
động’ để có thể sử dụng giá trị hợp lý làm
cơ sở đo lường giá trị tài sản…

Kết  luận

Hiện nay, chuẩn mực kế toán Việt
Nam vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn với
chuẩn mực kế toán quốc tế. Sự khác biệt
chủ yếu giữa VAS và IAS/IFRS là khác
biệt về cơ sở đo lường tài sản dựa trên cơ
sở giá trị hợp lý và vấn đề khai báo thông
tin. Sự chưa hòa hợp giữa VAS và

IAS/IFRS có những nguyên nhân trực
tiếp và những nguyên nhân thuộc về yếu
tố xã hội, kinh tế và pháp luật. Nhìn
chung, việc Việt Nam lựa chọn mô hình
vận dụng có chọn lọc IAS/IFRS làm cơ sở
chủ yếu để xây dựng hệ thống chuẩn mực
kế toán cho mình là một sự lựa chọn hợp
lý. Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế về kế toán, phù hợp
quá trình hội nhập kinh tế của đất nước,
Việt Nam cần tiến hành một số giải pháp
vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính
lâu dài, bao gồm cả giải pháp trực tiếp đối
với hệ thống chuẩn mực kế toán và giải
pháp thuộc về môi trường kinh tế, pháp
luật.
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SỰ HÒA HỢP GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC
KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Thu Hằng

CQ50/22.08

ục tiêu đến năm 2020,
Việt Nam hội nhập
hoàn toàn với quốc tế

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Trong
đó, giai đoạn 2010 – 2020 là giai đoạn hội
nhập năng động: Việt Nam sẽ hội nhập
toàn diện, bình đẳng với các nước trong
lĩnh vực kế toán, kiểm toán; hoàn thiện
một hệ thống Chuẩn mực kế toán hoàn
chỉnh dựa trên các Chuẩn mực kế toán
quốc tế (IAS/IFRS). Theo đó, từ năm
2001 cho đến nay, chúng ta đã ban hành 5
đợt với 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam
(VAS).

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng,
VAS hiện nay mới đơn giản chỉ là sự vận
dụng IAS/IFRS trong bối cảnh cụ thể của
Việt Nam, chứ chưa hòa hợp với
IAS/IFRS và chưa cập nhật theo những
thay đổi của IAS/IFRS những năm gần
đây.

Thực trạng về sự hòa hợp giữa
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và
Chuẩn mực kế toán quốc tế (
IAS/IFRS)

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt
Nam ra đời đã tạo dựng khuôn khổ pháp
lý trong lĩnh vực kế toán, tạo ra môi
trường kinh tế bình đẳng, làm lành mạnh
hóa các quan hệ và các hoạt động tài
chính và quan trọng hơn là tạo ra sự công
nhận của quốc tế đối với Việt Nam trong
quá trình hội nhập. Do vậy, VAS đã cơ
bản tiếp cận với IAS/IFRS, phản ánh

được phần lớn các giao dịch của nền kinh
tế thị trường, nâng cao tính công khai,
minh bạch thông tin về Báo cáo tài chính
(BCTC) của các doanh nghiệp. Tuy nhiên
vẫn bộc lộ nhiều điểm khác biệt với
IAS/IFRS, có thể kể ra một số điểm khác
biệt như sau:

- Khác biệt cơ bản nhất là VAS
chưa có quy định về việc đánh giá lại tài
sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý tại
thời điểm báo cáo, điều này làm suy giảm
tính trung thực, hợp lý của BCTC.

- Chuẩn mực kế toán Việt Nam số
03 chỉ cho phép đánh giá lại tài sản cố
định là bất động sản, nhà xưởng và thiết
bị trong trường hợp có quyết định của
Nhà nước, đưa tài sản đi góp vốn liên
doanh, liên kết, chia tách, sáp nhập doanh
nghiệp và không được ghi nhận phần tổn
thất tài sản hàng năm. Trong khi đó, theo
IAS 16, doanh nghiệp được phép đánh giá
lại tài sản theo giá thị trường và được xác
định phần tổn thất tài sản hàng năm, đồng
thời được ghi nhận phần tổn thất này theo
quy định tại IAS 36.

- IAS 2 cho phép sử dụng các
phương pháp ước tính giá trị hàng tồn kho
như phương pháp chi phí định mức hoặc
phương pháp giá bán lẻ, nhưng vấn đề
này không được đề cập ở VAS 2.

- VAS 21 không quy định trình
bày Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu
thành một báo cáo riêng biệt như IAS 1,
mà chỉ yêu cầu trình bày trong thuyết

M
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minh BCTC. Ngoài ra, chế độ kế toán
Việt Nam quy định mẫu biểu báo cáo một
cách cứng nhắc, làm triệt tiêu tính linh
hoạt và đa dạng của hệ thống BCTC.

- VAS hiện thiếu một số chuẩn
mực liên quan đến các đối tượng và giao
dịch đã phát sinh như: thanh toán bằng cổ
phiếu (IFRS 02); công cụ tài chính (IFRS
9); tổn thất tài sản (IAS 19) các khoản tài
trợ của Chính phủ (IAS 20); nông
nghiệp (IAS 41); phúc lợi của nhân viên (
IAS 36)…

Nguyên nhân những khác biệt
giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam và
Chuẩn mực kế toán quốc tế.

- Chuẩn mực kế toán Việt Nam
được xây dựng dựa trên Chuẩn mực kế
toán quốc tế ban hành trước tháng 12 năm
2003. Do vậy chưa có sự cập nhập, thay
đổi của IAS liên quan và IFRS mới được
ban hành sau năm 2003.

- IAS/IFRS ngày càng hướng tới
đánh giá tài sản dựa trên cơ sở giá trị hợp
lý nhằm đảm bảo tính ‘liên quan’ của
thông tin kế toán đối với các đối tượng sử
dụng, trong khi đó giá gốc vẫn là cơ sở đo
lường chủ yếu được qui định bởi VAS.

- IAS/IFRS cho phép sử dụng xét
đoán và ước tính nhiều hơn so với VAS,
dẫn đến IAS/IFRS yêu cầu khai báo thông
tin liên quan đến sử dụng xét đoán và ước
tính nhiều hơn.

- VAS sửa đổi một số nội dung của
IAS/IFRS sao cho phù hợp với nền kinh
tế thị trường ở Việt Nam cũng như thể
chế luật của Nhà nước.

Định hướng phát triển chuẩn
mực kế toán Việt Nam hòa hợp với
chuẩn mực kế toán quốc tế .

Thứ nhất, việc áp dụng IAS/IFRS
không phải là hoàn toàn dễ dàng đối với
các doanh nghiệp ở Việt Nam do
IAS/IFRS được xem là khá phức tạp ngay
cả đối với các nước phát triển. Do đó Việt
Nam cần lựa chọn mô hình vận dụng có
chọn lọc IAS/IFRS làm cơ sở chủ yếu để
xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán
cho mình.

Thứ hai, Việt Nam cần từng bước
tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh tế và
luật pháp phù hợp với yêu cầu của
IAS/IFRS.

Thứ ba, việc nghiên cứu, xây
dựng cơ sở lý luận và điều kiện, phương
pháp vận dụng “Nguyên tắc giá trị hợp
lý” trở thành một vấn đề cần được Việt
Nam xem xét và thực hiện một cách
nghiêm túc trong một tương lai không xa.

Thứ tư, cần nhanh chóng đánh
giá, sửa đổi, bổ sung cập nhật 26 chuẩn
mực đã ban hành cho phù hợp với những
thay đổi của IAS/IFRS và thực tiễn hoạt
động kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ năm, cần sớm ban hành 5
chuẩn mực kế toán liên quan đến các đối
tượng và giao dịch đã phát sinh trong đời
sống kinh tế, bao gồm: Thanh toán bằng
cổ phiếu (IFRS 02); Tìm kiếm, thăm dò
và xác định giá trị các nguồn tài nguyên
khoáng sản (IFRS 06); Công cụ tài chính
(IFRS 7; IFRS 9); Các khoản tài trợ của
Chính phủ (IAS 20): Tổn thất tài sản
(IAS 36).
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CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

SỰ HÒA HỢP VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

TỐNG VĂN SƠN

CQ49/22.01

I. Khái niệm và sự cần thiết của
Chuẩn mực kế toán

Khái niệm

Các chuẩn mực kế toán được hiểu
là các văn bản tập hợp các nguyên tắc và
phương pháp kế toán ở mức độ tổng quát,
để định hướng cho các doanh nghiệp
trong việc ghi sổ kế toán các giao dịch
của doanh nghiệp, cũng như trong việc
lập các báo cáo tài chính.

Sự cần thiết của Chuẩn mực kế
toán

Việc ban hành và soạn thảo các
chuẩn mực kế toán, mục đích chung là để
thống nhất hoạt động kế toán trong một
phạm vi địa lý, có thể trong phạm vi một
quốc gia, trong một khu vực hay trên toàn
cầu.

Nếu thiếu các chuẩn mực kế toán,
các công ty sẽ tùy ý trình bày các thông
tin kinh tế tài chính của đơn vị mình trên
báo cáo tài chính. Công ty có thể chỉnh
sửa những thông tin có lợi và che giấu
những thông tin bất lợi cho mình, thậm
chí có thể biến tình trạng thua lỗ thành có
lãi. Do đó, thông tin kinh tế tài chính do
công ty cung cấp sẽ không đảm bảo tính
chính xác và trung thực. Người sử dụng
báo cáo tài chính sẽ không thể đưa ra một

quyết định kinh tế hợp lý nếu dựa vào các
thông tin đó.

Ngoài ra, hệ thống chuẩn mực kế
toán còn là cơ sở giúp cho người sử dụng
báo cáo tài chính đọc và phân tích báo
cáo tài chính dễ dàng, hiểu được cấu trúc,
bản chất của các chỉ tiêu trình bày trên
báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo
tài chính. Từ đó, người sử dụng báo cáo
tài chính có thể đưa ra các phân tích chính
xác phục vụ cho việc ra quyết định của
mình.

Như vậy, việc ban hành các chuẩn
mực kế toán sẽ tăng thêm niềm tin cho
người sử dụng báo cáo tài chính và ngăn
ngừa nguy cơ gian lận trong việc lập và
trình bày báo cáo tài chính.

II. Tại sao Chuẩn mực kế toán
Việt Nam cần phải có sự hòa hợp với
Chuẩn mực kế toán Quốc tế?

Chuẩn mực kế toán Việt Nam
được hình thành như thế nào?

Theo khoản 2, điều 8, Luật kế toán
số 03/ 2003/ QH1: “Bộ Tài Chính quy
định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn
mực kế toán quốc tế về kế toán và theo
quy định của luật này”.

Do đó, chuẩn mực kế toán Việt
Nam (VAS) được xây dựng dựa trên các
chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/ IFRS)
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từ những năm 2000 đến 2005 theo nguyên
tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế,
phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình
độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại
thời điểm ban hành chuẩn mực.

Tại sao Chuẩn mực kế toán Việt
Nam cần có sự hòa hợp với Chuẩn mực
kế toán Quốc tế?

Việc áp dụng có chọn lọc hay sửa
đổi Chuẩn mực kế toán quốc tế tại các
quốc gia khác nhau là để phù hợp với bối
cảnh cụ thể của mỗi quốc gia. Thực tế,
trên thế giới không tồn tại một mô hình
hay hệ thống kế toán nào hoàn toàn giống
nhau giữa hai hay nhiều nước. Trong bối
cảnh đó, việc Việt Nam áp dụng có chọn
lọc chuẩn mực kế toán quốc tế là một sự
lựa chọn đúng đắn.

Do đó, chuẩn mực kế toán Việt
Nam được xây dựng dựa trên chuẩn mực
kế toán quốc tế theo nguyên tắc vận dụng
có chọn lọc, phù hợp với điều kiện thực tế
của Việt Nam, phù hợp với đặc thù về
trình độ phát triển kinh tế, thể chế chính
trị, hệ thống pháp luật, văn hóa, xã hội
của Việt Nam, phù hợp với trình độ
nguồn nhân lực kế toán của Việt Nam.

Tuy nhiên, những điều kiện này
chỉ mang tính tạm thời, sẽ thay đổi khi
nền kinh tế Việt Nam phát triển đến mức
độ cao hơn, khi trình độ của nguồn nhân
lực kế  toán tốt hơn.

Nền kinh tế thị trường chuyển đổi
của Việt Nam đã dần bước sang giai đoạn
ổn định và phát triển, các hoạt động kinh
tế đã và đang được điều chỉnh bởi các quy
luật của thị trường, đặc biệt kể từ khi Việt
Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO). Hơn
nữa, trong những năm qua, Liên đoàn Kế

toán Quốc tế (IFAC) đã tiến hành sửa đổi
các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và
ban hành mới các chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế (IFRS). Do vậy, đã đến lúc
Việt Nam cần cập nhật và ban hành mới
cá chuẩn mực kế toán cho phù hợp với
thông lệ quốc tế và đáp ứng đòi hỏi của
nền kinh tế thị trường Việt Nam, nhằm:

-Tiếp tục hoàn thiện hệ thống
khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội
nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới;

-Đảm bảo hệ thống kế toán Việt
Nam luôn phù hợp với thông lệ kế toán
quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư
nước ngoài, góp phần thúc đẩy đầu tư
nước ngoài vào Việt Nam;

-Tăng cường tính minh bạch của
thông tin tài chính, tạo điều kiện tối đa
cho việc giám sát tình hình và kết quả
hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp.

III. Thực trạng của sự hòa hợp
giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam và
Chuẩn mực kế toán Quốc tế

Chuẩn mực kế toán Việt Nam
(VAS) về cơ bản, đã tiếp cận được với
chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/ IFRS),
phản ánh được phần lớn các giao dịch của
nền kinh tế thị trường, nâng cao tính minh
bạch, công khai thông tin về báo cáo tài
chính của doanh nghiệp. Mặc dù vậy,
VAS hiện nay vẫn bộc lộ nhiều điểm
thiếu sót và khác biệt với IAS/ IFRS.

Thứ nhất, về số lượng, tính đến
tháng 12/2005, Bộ Tài Chính đã ban hành
được 26 chuẩn mực kế toán. Như vậy, so
với số lượng 38 chuẩn mực kế toán quốc
tế hiện có (gồm 9 IFRS và 29 IAS) thì
Việt Nam còn thiếu nhiều chuẩn mực
tương đương.
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Thứ hai, về nội dung, VAS còn
chứa đựng nhiều điểm khác biệt với IAS/
IFRS, cụ thể:

-VAS chưa có quy định cho phép
đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo giá
trị hợp lý tại thời điểm báo cáo. Điều này
làm suy giảm tính trung thực, hợp lý của
BCTC và chưa phù hợp với IAS/ IFRS;

-Doanh thu và chi phí tài chính,
theo VAS, được tính vào lãi/ lỗ hoạt động
kinh doanh trên báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh là không phù hợp với
thông lệ quốc tế;

-Trong khi IAS/ IFRS cho phép sử
dụng nhiều ước tính kế toán thì VAS vẫn
tỏ ra thận trọng khi chỉ cho phép áp dụng
rất ít ước tính kế toán;

-VAS quy định mẫu biểu báo cáo
khá cứng nhắc, làm triệt tiêu tính linh
hoạt và đa dạng của hệ thống BCTC trong
khi IAS/ IFRS  không đưa ra mẫu biểu cụ
thể của báo cáo….

Thứ ba, việc soạn thảo và ban hành
các chuẩn mực kế toán ở Việt Nam hiện
nay chưa có một khung khái niệm để
cung cấp nền tảng và những nguyên tắc
cơ bản cho việc soạn thảo cũng như phát
triển các chuẩn mực kế toán. Có thể nói,
khung khái niệm có chức năng như hiến
pháp của một nước, đề ra các nguyên tắc
cơ bản cho một hệ thống kế toán, mà các
chuẩn mực kế toán được soạn thảo theo
khung khái niệm này không được có bất
cứ quy định nào đi ngược lại tinh thần của
khung khái niệm đó.

Các kết quả nghiên cứu gần đây
nhằm xác định mức độ hòa hợp giữa
chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn
mực kế toán quốc tế chỉ ra rằng, mức độ
hòa hợp của VAS so với IAS/ IFRS lien

quan đến 10 chuẩn mực được chọn
nghiên cứu ở mức bình quân là 68%.
Theo đó, các chuẩn mực về doanh thu và
chi phí có mức độ hòa hợp cao hơn các
chuẩn mực về tài sản; mức độ hòa hợp về
đo lường (81.2%) cao hơn nhiều so với
mức độ hòa hợp về khai báo thông tin
(57%). Như vậy, so với mục tiêu đề ra là
90% thì mức độ hòa hợp giữa VAS với
IAS/ IFRS là thấp. Trong một chừng mực
nào đó, sự khác biệt này có ảnh hưởng
đến quá trình hội nhập quốc tế về kế toán
của Việt Nam.

IV. Nguyên nhân

Thứ nhất, chuẩn mực kế toán quốc
tế là chuẩn mực kế toán thị trường chủ
yếu được xây dựng bởi các thành viên
đến từ các nền kinh tế giàu có và phát
triển. Trong khi, Việt Nam xuất phát điểm
là nước nông nghiệp, nghèo, lạc hậu, chịu
hậu quả nặng nề của chiến tranh. Do đó,
một cách tự nhiên, chuẩn mực kế toán
quốc tế có thể trước hết vì lợi ích và phù
hợp với cá quốc gia phát triển và không
phù hợp với Việt Nam.

Thứ hai, nền kinh tế thị trường ở
Việt Nam còn khá non trẻ, Việt Nam mới
chỉ phát triển nền kinh tế thị trường từ
những năm cuối thế kỷ XX. Do đó, thị
trường vốn, phương thức quan trọng nhất
của nền kinh tế thị trường, của Việt Nam
là một trong những thị trường non trẻ nhất
thế giới, mới được hình thành cách đây
hơn 10 năm. Đến nay, thị trường vốn của
Việt Nam vẫn chưa thể hiện rõ vai trò
quan trọng trong nền kinh tế, mới chỉ
trong phạm vi quốc gia, chưa liên thông
với thị trường vốn trên thế giới.

Thứ ba, chuẩn mực kế toán Việt
Nam cơ bản được soạn thảo dựa trên
chuẩn mực kế toán quốc tế tương ứng
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được ban hành đến cuối năm 2003, nhưng
sau đó không được cập nhật những sửa
đổi của IAS liên quan và IFRS mới được
ban hành sau năm 2003.

Thứ tư, IAS/ IFRS ngày càng
hướng tới đo lường tài sản dựa trên giá trị
hợp lý trong khi đó, giá gốc vẫn là cơ sở
đo lường chủ yếu được quy định bởi
VAS. IAS/ IFRS cho phép sử dụng nhiều
hơn các xét đoán và ước tính kế toán so
với VAS, dẫn tới IAS/ IFRS yêu cầu khai
báo thông tin liên quan đế sử dụng xét
đoán và ước tính nhiều hơn…

Ngoài ra, các yếu tố về trình độ
công nghệ thông tin, các vấn đề liên quan
đến hệ thống luật pháp,… cũng là những
nguyên nhân tạo ra khoảng cách giữa
chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn
mực kế toán quốc tế.

V. Giải pháp

Như một xu hướng tất yếu, cần
thiết phải đưa chuẩn mực kế toán Việt
Nam về gần với chuẩn mực kế toán quốc
tế. Đó là một quá trình lâu dài và yêu cầu
phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan.

Thứ nhất, phải hoàn thiện các
chuẩn mực kế toán Việt Nam. Việc hoàn
thiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam
bao gồm việc khẩn trương đánh giá, sửa
đổi, bổ sung, cập nhật 26 chuẩn mực đã
ban hành cho phù hợp với những thay đổi
của IAS/ IFRS và thực tiễn tình hình kinh
tế và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Như nghiên cứu, xây dựng cơ sử lý luận,
điều kiện và phương pháp vận dụng
“Nguyên tắc giá trị hợp lý” hay các xét
đoán, ước tính kế toán trong hạch toán kế
toán…; đồng thời, nhằm đáp ứng kịp thời
sự đổi mới và phát triển của nền kinh tế,
cần sớm ban hành các chuẩn mực kế toán

liên quan đến các đối tượng và giao dịch
phát sinh trong đời sống kinh tế mà chuẩn
mực kế toán Việt Nam chưa có.

Thứ hai, phải hoàn thiện các văn
bản hướng dẫn chuẩn mực. Việc hoàn
thiện các chuẩn mực sẽ không có ý nghĩa
thực tiễn nếu không đi kèm với việc hoàn
thiện các văn bản hướng dẫn.

Thứ ba, phải hoàn thiện các tài
khoản kế toán. Do việc hoàn thiện các
chuẩn mực có thể nảy sinh các tài khoản
kế toán mới hoặc phải sửa đổi cách sử
dụng các tài khoản kế toán cũ.

Thứ tư, Việt Nam cần từng bước
tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh tế và
pháp luật phù hợp với xu hướng hội nhập
kinh tế quốc tế, xu hướng phát triển nền
kinh tế trong nước và phù hợp với yêu
cầu của IAS/ IFRS.

Ngoài ra, để đưa chuẩn mực kế
toán Việt Nam có sự hòa hợp với các
chuẩn mực kế toán quốc tế, không chỉ là
vấn đề sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các
chuẩn mực mà còn phụ thuộc vào các
điều kiện khác như tốc độ phát triển của
nền kinh tế, trình độ năng lực chuyên môn
của đội ngũ kế toán, sự chuẩn bị của các
doanh nghiệp,…

VI. Kết luận

Hiện nay, chuẩn mực kế toán Việt
Nam vẫn chưa hòa hợp với chuẩn mực kế
toán quốc tế. Giữa chuẩn mực kế toán
Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế
vẫn tồn tại nhiều điểm khác biệt và có
khoảng cách lớn. Sự chưa hòa hợp giữa
chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn
mực kế toán quốc tế xuất phát từ nhiều
nguyên nhân, có những nguyên nhân trực
tiếp, có những nguyên nhân thuộc về yếu
tố kinh tế, xã hội, pháp luật,… Nhìn
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chung, việc Việt Nam xây dựng chuẩn
mực kế toán Việt Nam trên cơ sở vận
dụng có chọn lọc các chuẩn mực kế toán
quốc tế, phù hợp với điều kiện và đặc thù
của Việt Nam là một sự chọn lựa hợp lý.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền
kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt
Nam cần tiến hành một số giải pháp vừa
mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu
dài để chuẩn mực kế toán Việt Nam hòa
hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế.

Danh mục Tài liệu tham khảo

1. Hệ thông chuẩn mực kế toán Việt
Nam: Sự cần thiết, nội dung và lộ
trình của việc cập nhật và ban
hành mới

Link:
http://brandco.vn/service/van-ban-
phap-luat-du-thao-van-ban-phap-
luat/he-thong-chuan-muc-ke-toan-
viet-nam-su-can-thiet-noi-dung-va-
lo-trinh-cua-viec-cap-nhat-va-ban-
hanh-moi..html

2. Chuẩn mực kế toán toàn cầu – Xu
thế đi lên tất yếu của các quốc gia

Link: http://kiemtailieu.com/the-
loai-khac/tai-lieu/chuan-muc-ke-

toan-toan-cau-xu-the-di-len-tat-
yeu-cua-cac-quoc-gia/2.html

3. Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực
kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế
toán quốc tế

Link: http://kiemtailieu.com/the-
loai-khac/tai-lieu/muc-do-hai-hoa-
giua-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-
va-chuan-muc-ke-toan-quoc-
te/1.html

4. Sự hòa hợp giữa chuẩn mực kế
toán Việt Nam và chuẩn mực kế
toán quốc tế - Thực trạng, nguyên
nhân và định hướng phát triển

Link: http://www.sav.gov.vn/1500-
1-ndt/su-hoa-hop-giua-chuan-muc-
ke-toan-viet-nam-va-chuan-muc-
ke-toan-quoc-te-thuc-trang-
nguyen-nhan-va-dinh-huong-phat-
trien-.sav

5. So sánh chuẩn mực kế toán Việt
Nam và kế toán quốc tế

Link:
http://acca.duytan.edu.vn/Details/
CollectionDetails/493
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SO SÁNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIỆT
NAM VÀ TRUNG QUỐC

Nguyễn Thị Hoài Thu

CQ50/22.09

ùng với sự phát triển của nền kinh
tế thị trường ở Việt Nam và tiến
trình hội nhập kinh tế quốc tế,

nghề kiểm toán chuyên nghiệp đã được
hình thành ở Việt Nam và có bước phát
triển trong những năm qua. Thị trường
dịch vụ kiểm toán Việt Nam trở thành
một thị trường năng động và đầy tiềm
năng.Song, trong nền kinh tế thị trường,
vấn đề về đạo đức nghề nghiệp được đặt
ra hết sức nóng bỏng và nghề kiểm toán
cũng không ngoại lệ.So sánh với Trung
Quốc việc xây dựng chuẩn mực về đạo
đức nghề nghiệp kiểm toán ở Việt Nam
có thêm nhiều học hỏi.

Đạo đức với Kiểm toán:

Trên thế giới Đạo đức có lịch sử
lâu dài với rất nhiều khái niệm,
nhưngđiểm chung đều cho rằng: “Đạo
đức là các hành vi thiện ác của con người
biểu hiện qua thân, lời, ý và được thực
hiện bởi ý chí và tình cảm.”

Từ điển Graw Hill Book định
nghĩa

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
của Kiểm toán Việt Nam và Trung
Quốc:

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
của Kiểm toán Việt Nam.

Tại Việt Nam đạo đức kiểm toán
được tuân thủ theo: Luật kiểm toán; Nghị
định số105/2004/NĐ-CP của Chính phủ

ngày 30-3-2004 về kiểm toán độc lập;
Thông tư 64 – Hướng dẫn thực hiện một
số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-
CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về
kiểm toán độc lập; Chuẩn mực kiểm toán
Việt Nam (VSA) số 200 và chuẩn mực
Đạo đức nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán
(Ban hành và công bố theo Quyết định số
87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của
Bộ trưởng Bộ Tài Chính.).

Theo chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán:

“Mục đích của Chuẩn mực là quy
định các nguyên tắc, nội dung và hướng
dẫn áp dụng các tieu chuẩn đại đức nghề
nghiệp của người hành nghề kế toán,
kiểm toán viên hành nghề và người làm
kế toán, kiểm toán trong các doanh
nghiệp cà tổ chức nhằm đảm bảo đạt
được những tiêu chuẩn các nhất về trình
độ chuyên môn, về mức độ hoạt động và
đáp ứng được sự quan tâm ngày càng cao
của công chúng.”

Năm 2005, khi bản dự thảo Chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm
toán được đưa ra, có không ít nhận xét từ
các chuyên gia trong và ngoài nước. Hầu
hết đều cho rằng: “Chuẩn mực đạo đức
hành nghề kế toán kiểm toán Việt Nam
bám khá sát nội dung chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp quốc tế do Liên đoàn Kế
toán quốc tế IFAC ban hành.”. Đây là

C
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yếu tố cần thiết đưa Việt Nam hội nhập
với quốc tế và được quốc tế công nhận.

Khác với Chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp quốc tế do Liên đoàn Kế toán
quốc tế IFAC ban hành, Chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt
Nam ban hành và công bố được chia
thành ba phần chính:

-Phần A: Quy định áp dụng cho tất
cả người làm kiểm toán và người làm kế
toán;

-Phần B: Quy định áp dụng cho
kiểm toán viên hành nghề, nhóm kiểm
toán và công ty kiểm toán;

-Phần C: Quy định áp dụng cho
người có chứng chỉ hành nghề kế toán,
kiểm toán.

Về nguyên tắc cơ bản của Chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm
toán gồm:

a) Độc lập (áp dụng chủ yếu cho
kiểm toán viên hành nghề và người hành
nghề kế toán);

b) Chính trực;

c) Khách quan;

d) Năng lực chuyên môn và tính
thận trọng;

e) Tính bí mật;

f) Tư cách nghề nghiệp;

g) Tuân thủ chuẩn mực chuyên
môn.

Chuẩn mực khẳng định nguyên tắc
Độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản
của kiểm toán viên hành nghề và người
hành nghề kế toán

Nguyên tắc cơ bản của Chuẩn mực
này đưa ra phù hợp với mục 15 VSA số

200 và có nội dung phù hợp với Điều 13:
Tiêu chuẩn Kiểm toán viên, Chương II:
Kiểm toán viên,Nghị định của Chính phủ
số105/2004/NĐ-CP ngày 30-3-2004 về
kiểm toán độc lập.

Về nội dung, trong phần Quy định
chung, Chuẩn mực làm rõ mục địch, bốn
yêu cầu cơ bản và đối tượng mà chuẩn
mực hướng tới.

Trong phần A, Chuẩn mực nêu rõ
yêu cầu cơ bản đối với tất cả người làm
kiểm toán và người làm kế toán

Thứ nhất, Chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp yêu cầu: “ Trong quá trình
kiểm toán hoặc cung cấp dịch vụ kế toán,
kiểm toán viên hành nghề và người hành
nghề kế toán phải thực sự không bị chi
phối hoặc bị tác động bởi bất kỳ lợi ích
vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh
hưởng đến sự trung thực, khách quan và
độc lập nghề nghiệp của mình.”

Thứ hai, Chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp đòi hỏi: “Kiểm toán viên và người
hành nghề kế toán không được nhận làm
kiểm toán hoặc làm kế toán cho các đơn
vị mà mình có quan hệ kinh tế hoặc
quyền lợi kinh tế như góp vốn, cho vay
hoặc vay vốn từ khách hàng, hoặc là cổ
đông chi phối của khách hàng, hoặc có ký
hợp đồng gia công, dịch vụ, đại lý tiêu thụ
hàng hoá.”

Thứ ba, Chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán bắt buộc:
“Kiểm toán viên và người hành nghề kế
toán không được nhận làm kế toán, kiểm
toán ở những đơn vị mà bản thân có quan
hệ gia đình ruột thịt (như có bố, mẹ, vợ,
chồng, con, anh, chị, em ruột) là người
trong bộ máy quản lý, điều hành (Hội
đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán
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trưởng, các trưởng, phó phòng và những
người tương đương) trong đơn vị khách
hàng.”

Thứ tư, Chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán yêu cầu: “Kiểm
toán viên hành nghề không được vừa làm
dịch vụ kế toán, như ghi sổ kế toán, lập
báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, định
giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài
chính, thuế, vừa làm dịch vụ kiểm toán
cho cùng một khách hàng.”

Trong phần B, trên cơ sở phần A,
Chuẩn mực chi tiết những nguyên tắc
hành nghề cơ bản và yêu cầu đối với kiểm
toán viên hành nghề, nhóm kiểm toán và
công ty kiểm toán. Ngoài ra còn nêu rõ
các nguy cơ và biện pháp bảo vệ đối
tượng này.

Cũng như phân B, phần C cụ thể
nguyên tắc, yêu cầu đối với người có
chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán
và đề cập đến các chủ đề quan trọng như
xung đột quyền lợi và cung cấp thông tin.

Nhìn chung, về kết cấu, nội dung
Chuẩn mực đã đáp ứng được mục đích đề
ra, tạo thuận lợi trong việc đối chiếu, so
sánh, áp dụng của đối tượng có liên quan.
Tạo điều kiện cho Kiểm toán Việt Nam
hội nhập với Kiểm toán thế giới.

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
của Kiểm toán Trung Quốc.

Dựa trên bộ luật được thực hiện từ
ngày 01 tháng 01 năm 1995, Trung Quốc
ban hành chuẩn mực kiểm toán có vai trò
hướng dẫn, làm rõ và chi tiết các thông số
kỹ thuật làm cơ sở cho hoạt động kiểm
toán.

Chuẩn mực Kiểm toán do Văn
phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc
xây dựng và ban hành.

Chuẩn mực Kiểm toán Trung Quốc
gồm ba phần:

-Phần A: Quy định chung cho toàn
bộ Chuẩn mực;

-Phần B: Quy định áp dụng cho kế
toán chuyên nghiệp và kiểm toán;

-Phần C: Quy định áp dụng cho
người làm kế toán trong các doanh nghiệp
và đơn vị.

Nguyên tắc cơ bản của Chuẩn mực
đạo đức Kiểm toán Trung Quốc gói gọn
trong ba nguyên tắc:

a) Độc lập;

b) Khách quan;

c) Vô tư.

Những nguyên tắc này phù hợp với
nội dung chuẩn mực kiểm toán số 1101.

Nội dung cơ bản của Chuẩn mực
đạo đức kiểm toán Trung Quốc khá sát
với Chuẩn mực IFAC. Về cốt lõi, Chuẩn
mực đạo đức kiểm toán Trung Quốc nêu
ra những nguyên tắc và yêu cầu đối với
người hành nghề kiểm toán, nhằm duy trì
hình ảnh chuyên nghiệp của nghề Kiểm
toán.

Chuẩn mực yêu cầu kiểm toán viên
phải thực hiện theo các mã đạo đức có
liên quan và tuân thủ một cách độc lập,
khách quan, vô tư duy trì khả năng
chuyên môn và quan tâm đúng mực.

Trong ba nguyên tắc, nguyên tắc
độc lập coi là căn bản với dung: trong quá
trình thực hiện hoạt động kiểm toan,
Kiểm toán viên phải luôn giữ trạng thái
công bằng, không giữ một thành kiến hay
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thiên vị; tránh những xung đột về lợi ích,
tránh hình thức tự đánh giá. Do vậy trong
một cuộc kiểm toán luôn tồn tại ba ý kiến
đánh giá để đảm bảo công bằng.

Nguyên tắc độc lập được đề cập
với ba lớp ý nghĩa:

Lớp thứ nhất: đề cập đến việc thực
hiện hoạt đông kiểm toán của các doanh
nghiệp kiểm toán.

Lớp thứ hai- độc lập chính thức: đề
cập đến sự suất hiện của bên thứ ba trong
quá trình kiểm toán.

Lớp thứ ba: đề cập đến sự sác nhận
của bên thứ ba khi kiểm toán viên đã bày
tỏ nhận xét.

Ngoài nguyên tắc và yêu cầu đối
với người hành nghề kế toán kiểm toán,
Chuẩn mực kiểm toán còn chỉ ra các nguy
cơ xảy ra vi phạm chuẩn mực, và những
phương pháp giải quyết hoặc tránh các
nguy cơ đó

So sánh chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp của Kiểm toán Việt Nam và
Trung Quốc

Nghề kiểm toán có mặt tại Trung
Quốc và Việt Nam chưa lâu, so với thế
giới đều còn rất non trẻ, nhưng Nhà nước,
chính phủ đều nhận thức được tầm quan
trọng của ngành nghề nay đối với nền
kinh tế thị trường, do vậy đã tạo điều kiện
thúc đẩy phát triển như: đã xây dựng bộ
Luật kiểm toán tạo hành lang pháp lý đầu
tiên, sau luật là hàng loạt nghi định, thông
tư giúp hướng dẫn cho người hành nghề
thuận tiện trong khi hoạt đông.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế
quốc tế, chuẩn mực đạo đức kiểm toán
của hai quốc gia đều được xây dựng

tương đối sát với chuẩn mực IFAC về cả
nội dung và hình thức kết cấu trình bày.

Chuẩn mực đạo đức kiểm toán
Trung Quốc chia đối tượng trực tiếp
thành hai đối tượng một là những người
hoạt động độc lập, hai là đối tượng hoạt
động trong cáctổ chức, đơn vị, doanh
nghiệp; theo Chuẩn mực Việt Nam đối
tượng trực tiếp được chia thành ba đối
tượng: một là người làm nghề kế toán và
người làm kiểm toán, hai là kiểm toán
viên hành nghề, nhóm kiểm toán và công
ty kiểm toán, ba là người có chứng chỉ
kiểm toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề
kế toán đang làm việc trong các doanh
nghiệp, tổ chức.

Mặc dù có khác biệt đôi chút như:
Chuẩn mực đạo đức kiểm toán Việt Nam
chia đối tượng thành ba nhóm, Chuẩn
mực đạo đức kiểm toán Trung Quốc chia
đối tượng thành hai nhóm; hay số lượng
nguyên tắc cơ bản, Chuẩn mực Việt Nam
quy định tám nguyên tắc cơ bản trong khi
chuẩn mực đạo đức kiểm toán Trung
Quốc quy định có ba nguyên tắc; cách
phân chia kết cấu trong chuẩn mực có
khác nhau. Những khác biệt này chủ yếu
là khác biệt về mặt hình thức.

Về mục tiêu, Cả hai chuẩn mực
đều hướng đến những nguyên tắc, tiêu
chuẩn hướng dẫn hành vi người hành
nghề và các tổ chức hoạt động trong lĩnh
vực kế toán, kiểm toán.

Về nội dung bên trong, cả hai
Chuẩn mực đạo đức kiểm toán đều đưa
nguyên tắc Độc lập làm nguyên tắc hành
nghề cơ bản.

Ngoài nguyên tắc cơ bản được nhắc đến
kỹ lưỡng, còn các nguyên tắc đạo đức cơ
bản, chỉ được phản ánh trong các cấp độ
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khái niệm, không có cụ thể vào các quy
tắc của tiến hành, để làm thế nào trong
thực tế là độc lập, khách quan và công
bằng, đã không đưa ra một định nghĩa rõ
ràng về tiêu chuẩn.

Chuẩn mực đều đưa những tình
huống thông thường và các biện pháp giải
quyết làm sáng tỏ vấn đề, giúp người
quan tâm dễ dàng áp dụng vào trong thực
tế.

Thực trạng  vấn đề áp dụng
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của
kiểm toán Việt Nam:

Sau hàng loạt sự ra đờicủa các
công ty lớn như Enron ở Mỹ, hay vụ việc
Công ty Zhengbaiwen đưa thông tin sai
lệch lên thị trường chứng khoán đã gây
những tác động không tốt tới niềm tin của
những người thường xuyên sử dụng thông
tin trên báo cáo kiểm toán.

Ở Việt Nam sau vụ việc của Bông
Bạch Tuyết, vấn đề đạo đức của nghề
nghiệp kiểm toán là lỗi bận tâm lớn
không chỉ của kiểm toán viên mà còn của
các công ty hoạt động trong lĩnh vực kế
toán, kiểm toán và các đối tượng có lợi
ích kinh tế liên quan.

Mặt khác, ở Việt Nam phần lớn
công ty kiểm toán ở quy mô nhỏ, mà chi
phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
cho nhân viên lại khá cao.

Trong quá trình kiểm toán, các
công ty kiểm toán đua nhau giảm giá phí,
đây cũng là dấu hiệu nguy hiểm cho đạo
đức kiểm toán bị lung lay.

Mắt khác do chính sách, quy định
chuẩn mực chưa đi sâu vào hoạt động
thực tiễn, chuẩn mực dùng từ ngữ  khó

hiểu, thiếu những giải thích cụ thể; chưa
có quy định về sử phạt hợp lý.

Như vụ kiểm toán viên ký báo cáo
kiểm toán là bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh,
ông Lê Minh Tài là kiểm toán viên của
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
(A&C); ông Nguyễn Quang Tuyên, ông
Nguyễn Hữu Trí là kiểm toán viên của
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin
học (AISC) bị Ủy Ban Chứng Khoán ra
quyết định không chấp thuận tư cách
kiểm toán trong hai năm, nhưng chỉ khiển
trách Công ty A&C, và Công ty AISC  về
những sai sót trong quá trình kiểm toán
BCTC năm 2005 của BBT. Đối với hình
thức xử lý bốn kiểm toán viên được coi là
hợp lý, thì hình phạt đối với  hai Công ty
này được đánh giá là quá nhẹ

Các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả vận dụng chuẩn mực đạo đức
kiểm toán Việt Nam:

Với vai trò quan trọng, và ý nghĩa
đặc biệt, vấn đề đạo đức kiểm toán đã
được đưa vào luật kiểm toán.

Thứ nhất để nâng cao hiệu quả
Chuẩn mực Đạo đức Kiểm toán Việt
Nam, là ngay trong bản thân chuẩn
mực.Về kết cầu, nên học tập Chuẩn mực
kiểm toán Trung Quốc để tránh trùng lặp,
và tăng sự chú ý của người tìm hiểu
chuẩn mực.Nội dung cơ bản của Chuẩn
mực đã đáp ứng được yêu cầu xã hội,
nhưng nên chi tiết hơn, cụ thể hơn nhằm
giải thích rõ ràng, tạo điều kiện tiếp cận
cho đối tượng quan tâm.

Thứ hai, là cơ chế quản lý vĩ mô
của nhà nước.Nhà nước cần phải thiết lập
một cơ chế để giám sát việc tuân thủ đạo
đức nghề nghiệp cũng như xét xử các
hành vi vi phạm đạo đức nghề
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nghiệp.Nhà nước và các tổ chức có trách
nhiệm nên có những chính sách khuyến
khích hay xử phạt thích hợp, nhằm
khuyến khích động viên, và điều chỉnh ý
thức thực hiện chuẩn mực của kiểm toán
viên nói riêng và của Công ty kiểm toán
nói chung.

Thứ ba, nằm ở phía đối tượng trực
tiếp áp dụng chuẩn mực.Với vai trò của
đạo đức, nếu hai vấn đề trên được thực
hiện, thì vấn đề áp dụng chuẩn mực của
kiểm toán viên và công ty kiểm toán là
điều dễ thực hiện.Các công ty kiểm toán
nếu bị điều tiết bởi pháp luật và đạo đức
xã hội, thì các công ty kiểm toán muốn
tồn tại, phát triển phải xậy dựng được đạo
đức cho công ty mình. Từ đó tạo niềm tin
nơi khách hàng và người quan tâm, cũng
là nâng cao hình ảnh công ty và hình ảnh
nghề nghiệp kiểm toán.Những người hoạt
động trong lĩnh vực kiểm toán sẽ có ý
thức cao hơn trong vấn đề đạo đức, vì đây
là bộ mặt của họ

Thứ tư: Đối với sinh viên học
chuyên ngành Kế toán Kiểm toán là đội
ngũ kiểm toán viên tương lai đang còn
ngồi trên ghế nhà trường:

- Phải thường xuyên trau dồi kiến
thức từ sách vở, tài liệu-vì đây là một kho
tàng tri thức quý giá.

- Thường xuyên cập nhật thông tin
qua đài báo, internet nhằm cập nhật
những thay đổi mới nhất.

Tích cực trau dồi phẩm chất đạo
đức, sống có định hướng.

Danh mục tài liệu tham khảo.

1. Giáo trình Lý thuyết kiểm toán,
GS.TS. Nguyễn Quang Quynh –
TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (Chủ biên),
XB 2008;

2. Luật kiểm toán nhà nước số
37/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua
ngày 14/06/2005;

3. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
(VSA) số 200 và chuẩn mực Đạo đức
nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán (Ban
hành và công bố theo Quyết định số
87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của
Bộ trưởng Bộ Tài Chính.);

4. http://www.chungta.com;

5. http://en.wikipedia.org;

6. http://ngonngu.net
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ĐÔI CHÚT KHÁC BIỆT GIỮA VAS 03 VÀ IAS 16

Nghiêm Quốc Tiến

CQ49/22.01

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được xây dựng dựa trên các chuẩn
mực kế toán quốc tế (IAS) hoặc chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính từ những năm
2000 đến 2005 theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc
điểm nền kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm ban hành
chuẩn mực, đồng thời bổ sung những nội dung mang tính đặc thù.

Bởi vậy mà trong hầu hết các chuẩn mực kế toán Việt Nam luôn có khoảng cách
nhất định với chuẩn mực của quốc tế. Bài viết sau nghiên cứu 1 cách khái quát nhất về
sự khác biệt đó trên cùng một đối tượng kế toán là Tài sản cố định được trình bày trên
IAS 16 (Nhà xưởng, máy móc, thiết bị) và VAS 03 (Tài sản cố định hữu hình).  (Trong
VAS 03 trình bày cho tất cả các lọa TSCĐ nhưng giới hạn của bài viết chỉ so sánh 3 loại
TSCĐ trên)

Về mục đích, cả 2 chuẩn mực đều quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và
phương pháp kế toán đối với tà sản cố định hữu hình (ở đây là máy móc, thiết bị, nhà
xưởng), gồm: tiêu chuẩn, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh
sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý tài sản,
và một số quy định hay yêu cầu trình bày trên BCTC.

Tuy nhiên, ở IAS 16 đề cập đến đánh giá lỗ tổn thất của tài sản mà điều này
không có trong VAS 03. Cụ thể: Khi giá trị thuần có thể thu hồi được của tài sản thấp
hơn giá trị ghi sổ. Giá trị ghi sổ nên giảm theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Về thuật ngữ trong chuẩn mực, tuy có sự khác nhau trong cách diễn đạt, nhưng
nhìn những khái niệm mà VAS 03 đưa ra là khá sát với IAS 16. Cụ thể:

KHÁI NIỆM VAS 03 IAS 16

Tài sản cố định

hữu hình

là những tài sản có hình thái
vật chất do doanh nghiệp giữ
để phục vụ cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh phù hợp với
tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu
hình.

Doanh nghiệp nắm giữ phục
vụ cho sản xuất hay cung cấp
hàng hóa dịch vụ, cho người
khác thuê hoặc cho các mục
đích hành chính quản trị; được
sử dụng trong thời gian nhiều
hơn một kỳ.
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Nguyên giá

là toàn bộ các chi phí mà doanh
nghiệp phải bỏ ra để có được
TSCĐ hữu hình tính đến thời
điểm đưa tài sản đó vào trạng
thái sẵn sàng sử dụng.

là toàn bộ số tiền hoặc tương
đương tiền đã trả hoặc phải trả
hoặc tính theo giá trị hợp lý
của các khoản khác phải trả để
có thể mua hoặc xây dựng tài
sản tính đến thời điểm tài sản
đó được ghi nhận.

Các khái niệm còn lại về khấu hao, giá trị phải khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích, giá
trị thanh lý, giá trị hợp lý, giá trị còn lại, giá trị có thể thu hồi ở cả 2 chuẩn mục là hoàn
toàn giống nhau.

Về nội dung của chuẩn mực:

Thứ nhất, về điều kiện ghi nhận:

Cơ bản thì những yếu tố để được ghi nhận là tài sản cố định hữu hìn của cả 2
chuẩn mực như nhau, đều bao gồm:

(a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

(b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

(c) Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;

Ở VAS 03 còn đưa ra thêm 1 điều kiện nữa là “Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy
định hiện hành”, lượng hóa giá trị để phân biệt đâu là TSCĐ, đâu là công cụ dụng cu
(CCDC). Chính vì điều kiện này mà qua các thời kỳ khác nhau, một tài sản có thể được
coi là TSCĐ ở giai đoạn này nhưng giai đoạn khác thì lại là CCDC.

VD: Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định nguyên giá TSCĐ phải có giá trị từ 30
triệu đồng trở lên trong khi Thông tư 203/2009/TT-BTC quy định là 10 triệu đồng.

Thứ hai, về xác định giá trị ban đầu. Vẫn có sự giống nhau hầu hết giữa 2 chuẩn
mực, tuy nhiên do đặc thù về các quy định về luật khác mà trong VAS 03 còn bổ sung
thêm một số chi tiết nhỏ, cụ thể:
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TIÊU CHÍ VAS 03 IAS 16

Nếu TSCĐ hữu
hình mua sắm

_Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ (-)
các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các
khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và
các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái
sẵn sàng sử dụng, như: Chi phí chuẩn bị mặt bằng; Chi phí vận
chuyển và bốc xếp ban đầu; Chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các
khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử); Chi phí
chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác (chi phí tân
trangsuwar chữa trước khi đưa tài sản vào sử dụng).

_Đối với TSCĐ hữu hình hình
thành do đầu tư xây dựng theo
phương thức giao thầu, nguyên giá
là giá quyết toán công trình đầu tư
xây dựng, các chi phí liên quan trực
tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu
có).

_Trường hợp mua TSCĐ hữu hình
là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền
với quyền sử dụng đất thì giá trị
quyền sử dụng đất phải được xác
định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ
vô hình.

_Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo
phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo
giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng
số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào
chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được
tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của
chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.

_Các khoản chi phí phát sinh, như: Chi phí quản lý hành chính,
chi phí sản xuất chung, chi phí chạy thử và các chi phí khác...
nếu không liên quan trực tiếp đến việc mua sắm và đưa TSCĐ
vào trạng thái sẵn sàng sử dụng thì không được tính vào nguyên
giá TSCĐ hữu hình. Các khoản lỗ ban đầu do máy móc không
hoạt động đúng như dự tính được hạch toán vào chi phí sản xuất,
kinh doanh trong kỳ.
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TSCĐ hữu hình
mua dưới hình thức
trao đổi

_Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với
một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác được xác
định theo giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị
hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản
tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về.

_ Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với
một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được
bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương
tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực kinh
doanh và có giá trị tương đương). Trong cả hai trường hợp
không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá
trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng giá trị
còn lại của TSCĐ đem trao đổi. Ví dụ: Việc trao đổi các TSCĐ
hữu hình tương tự như trao đổi máy móc, thiết bị, phương tiện
vận tải, các cơ sở dịch vụ hoặc TSCĐ hữu hình khác.

Thứ ba, Về xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu:

Trong IAS 16 đề cập cụ thể đến 2 phương pháp xác định giá trị sau ghi nhận ban
đầu, mà điều này lại không được đề cập rõ ràng trong VAS 03.

TIÊU CHÍ VAS 03 IAS 16

Xác định giá trị
sau ghi nhận ban
đầu

Theo giá trị còn lại =
Nguyên giá - khấu hao lũy
kê- lỗ tổn thất.

+Phương pháp chuẩn: giá trị tài
sản được xác định theo Nguyên
giá trừ đi số khấu hao lũy kế và
các khoản lỗ do giá trị tài sản bị
tổn thất.

+Phương pháp thay thế: tài sản
được ghi nhận theo giá trị đánh
giá lại, giá trị này được xác định
bằng giá trị hợp lý tại thời điểm
đánh giá lại trừ đi số khấu hao lũy
kế và các khoản lỗ do giá trị tài
sản bị tổn thất.

Các yếu tố còn lại như Xem xét lại thời gian sử dụng hữu ích, phương pháp khấu
hao, các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định khấu hao của tài sản, nhượng
bán và thanh lý, trình bày báo cáo tài chính của 2 chuẩn mực là giống nhau.
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KẾT LUẬN: IAS hướng tới đo lường tài sản dựa trên cơ sở giá trị hợp lý nhằm
đảm bảo tính kịp thời của thông tin kế toán đối với các đối tượng sử dụng, trong khi đó
giá gốc vẫn là cơ sở đo lường chủ yếu được qui định bởi VAS.

Sự chưa hòa hợp giữa VAS và IAS có những nguyên nhân trực tiếp và những
nguyên nhân thuộc về yếu tố xã hội, kinh tế và pháp luật. Nhưng tóm lại, việc Việt Nam
lựa chọn mô hình vận dụng có chọn lọc IAS làm cơ sở chủ yếu để xây dựng hệ thống
chuẩn mực kế toán cho mình là một sự lựa chọn hợp lý, vừa đảm bảo được phù hợp
chung với thông lệ quốc tế, lại vừa phù hợp với đặc trưng riêng của nền kinh tế. Tuy
nhiên, trong quá trình mở cửa sâu rộng và tiến trình hội nhập mạnh mẽ tới đây, thì có lẽ
Việt Nam cũng cần nghiên cứu và bổ sung vào chuẩn mực VAS 03 nói riêng và hệ
thống chuẩn mực Việt Nam nói chung sao cho ngày càng phù hợp nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Giáo trình chuẩn mực kế toán quốc tê, Ngô Thế Chi – Trương Thị Thúy.
2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 03.

3. Sự hoà hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế - Thực
trạng, nguyên nhân và định hướng phát triển, Võ Văn Nhị & Ths. Lê Hoàng Phúc.
http://www.sav.gov.vn/1500-1-ndt/su-hoa-hop-giua-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-va-
chuan-muc-ke-toan-quoc-te-thuc-trang-nguyen-nhan-va-dinh-huong-phat-trien-.sav
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SO SÁNH VAS 10 VÀ IAS 21 VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Thu Hà

Lớp:CQ50/22.05

rong nền kinh tế thị
trường định hướng xã
hội chủ nghĩa của nước

ta đang không ngừng phát triển. Quá
trình hội nhập theo đó diễn ra rất
nhanh, đưa nền kinh tế của chúng ta
gần hơn với các nước trên thế giới.
Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam
ngày càng có nhiều hoạt động ở nước
ngoài, quá trình giao lưu, buôn bán
ngày diễn ra phong phú và đa dạng
hơn. Trước sự thay đổi và phát triển
đó, đòi hỏi mỗi quốc gia đều phải xây
dựng và lựa chọn hệ thống chuẩn
mực kế toán phù hợp với điều kiện
của nền kinh tế đất nước.

Chuẩn mực kế toán là những
quy tắc và phương pháp kế toán cơ
bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo
tài chính. Chuẩn mực kế toán Việt
Nam (VAS – Vietnam Accounting
Standards) do Bộ Tài chính ban hành.
Cho đến nay, Hệ thống chuẩn mực kế
toán Việt Nam đã ban hành được
được 26 chuẩn mực dựa trên chuẩn
mực kế toán quốc tế và phù hợp với
tình hình thực tế của nền kinh tế Việt
Nam. Chuẩn mực kế toán quốc tế
(IAS/IFRS) là Hệ thống chuẩn mực
kế toán quốc tế bao gồm 08 chuẩn
mực báo cáo tài chính (IFRS –
International Financial Report
Standards) và 30 chuẩn mực kế toán
quốc tế (IAS – International

Accounting Standards) do Hội đồng
chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành.

Trong bài viết này, nhóm em
xin đưa ra một vài ý kiến trao đổi về
sự khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán
Việt Nam (VAS) số 10 và Chuẩn
mực kế toán quốc tế (IAS) số 21 về
“Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá
hối đoái” để thấy được sự phù hợp và
chưa phù hợp của chuẩn mực kế toán
Việt Nam VAS10.

Chuẩn mực kế toán VAS10
lần đầu tiên được ban hành theo
quyết định số 165/2002/QĐ-BTC của
Bộ trưởng Bộ Tài chính, nội dung cụ
thể của VAS10 được hoàn thiện và
bổ sung qua Thông tư hướng dẫn số
179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012
quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý
các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái
trong doanh nghiệp, quy định chặt
chẽ cụ thể về đối tượng áp dụng và
các quy định cụ thể đối với từng đối
tượng cơ chế xử lý đối với các đối
tượng cố tình không thực hiện theo
các chuẩn mực chung vì lợi ích của
mình…

Chuẩn mực kế toán số 10-
VAS10 đã hướng dẫn các doanh
nghiệp hạch toán vốn bằng tiền theo
đúng chế độ nhà nước cũng như giúp
các nhà kiểm toán có cơ sở để kiểm
tra, đánh giá thông tin mà các doanh
nghiệp cung cấp và góp phần hoàn

T
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thiện chế độ kế toán Việt Nam. Việc
ban hành VAS10 được dựa trên
Chuẩn mực kế toán quốc tế số 21-
IAS 21 nhưng VAS 10 đã có nhiều sự
khác biệt thể hiện sự linh động, sự
thích ứng trong hoàn cảnh Việt Nam
cụ thể. Nghiên cứu chuẩn mực kế
toán Việt Nam số 10 đã giúp sinh
viên  hiểu sâu sắc hơn về phương
pháp hạch toán vốn bằng tiền, đặc
biệt khi doanh nghiệp có các giao
dịch ngoại tệ và thấy rõ được ảnh
hưởng của việc thay đổi tỷ giá khi lập
hoặc chuyển đổi Báo cáo tài chính
cuối kỳ.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về
cách xử lý các khoản chênh lệch tỷ
giá hối đoái trong doanh nghiệp, cần
nghiên cứu, so sánh với quy định của
chuẩn mực kế toán quốc tế IAS21 về
“Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá
hối đoái”.

Chuẩn mực kế toán IAS21 về
“Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá
hối đoái” được ban hành lần đầu vào
tháng 6 năm 1983. Sau đó IAS21
được sửa đổi và ban hành lại năm
1993, năm 2003, năm 2008.

Được ban hành dựa trên chuẩn
mực kế toán quốc tế nên VAS10 cũng
mang nhiều điểm giống với chuẩn
mực kế toán quốc tế IAS21. Cụ thể:

 Cả VAS10 và IAS21 đều quy
định và hướng dẫn các nguyên tắc,
phương pháp kế toán những ảnh
hưởng của tỷ giá hối đoái được áp
dụng để kế toán cho các giao dịch
ngoại tệ và chuyển đổi các báo cáo tài
chính của các hoạt động ở nước
ngoài.

 Các khoản mục tiền tệ có gốc
ngoại tệ phải được báo cáo theo tỷ giá
hối đoái cuối kỳ.
 Các khoản mục phi tiền tệ có

gốc ngoại tệ phải được báo cáo theo
tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch.
 Các khoản mục phi tiền tệ phải

được xác định theo giá trị hợp lý
bằng ngoại tệ, phải được báo cáo theo
tỷ giá hối đoái tại ngày xác định giá
trị hợp lý.
 Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát

sinh trong quá trình hoạt động kinh
doanh, kể cả việc đầu tư xây dựng để
hình thành tài sản cố định của doanh
nghiệp đang hoạt động được tính vào
thu nhập hay chi phí của năm tài
chính, tức là tính vào kết quả lãi, lỗ
của hoạt động ở nước ngoài.

Tuy vậy, do có sự không giống
nhau về sử dụng đồng tiền kế toán và
phương pháp hạch toán, đồng thời áp
dụng vào điều kiện nền kinh tế khác
nhau nên giữa VAS10 và IAS21 có
những khác biệt nhất định:

+ Về phạm vi
- VAS10:  Không đề cập đến

doanh nghiệp sử dụng công cụ tài
chính để dự phong rủi ro hối đoái thì
các khoản vay, nợ phải trả có gốc
ngoại tệ được hạch toán theo trị giá
thực tế tại thời điểm phát sinh. Doanh
nghiệp không được đánh giá lại các
khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại
tệ đã sử dụng công cụ tài chính để dự
phòng rủi ro hối đoái.

- IAS21:  Không áp dụng cho
kế toán dự phòng rủi ro cho các
khoản mục ngoại tệ ngoài việc phân
loại những chênh lệch tỷ giá phát sinh
từ khoản nợ bằng ngoại tệ đã được
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hạch toán như là một công cụ phòng
ngừa rủi ro của một khoản đầu tư
thuần của một doanh nghiệp ở nước
ngoài.

+ Về định nghĩa hoạt động ở
nước ngoài

- VAS10:  Hoạt động ở nước
ngoài là các chi nhánh, các công ty
con, công ty liên kết, công ty liên
doanh, hợp tác kinh doanh hoặc hoạt
động liên kết kinh doanh của doanh
nghiệp lập báo cáo mà hoạt động của
các đơn vị này được thực hiện bởi
nước khác ngoài Việt Nam.

- IAS21: Hoạt động ở nước
ngoài là công ty con, công ty liên kết,
công ty liên doanh hoặc chi nhánh
của doanh nghiệp lập báo cáo mà
hoạt động của các đơn vị này được
thực hiện ở một nước khác ngoài
nước của doanh nghiệp lập báo cáo.

+ Về các giao dịch bằng
ngoại tệ ghi nhận chênh lệch tỷ giá
hối đoái

- VAS10: Trong giai đoạn
đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành
tài sản cố định của doanh nghiệp mới
thành lập, chênh lệch tỷ giá hối đoái
phát sinh được phản ánh lũy kế trên
bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố
định hoàn thành và đưa vào sử dụng
thì chênh lệch đó được phân bổ vào
chi phí sản xuất kinh doanh và trong
thời gian hoạt động tối đa 5 năm. IAS
21 không có nội dung này.

- IAS21: Đưa ra phương pháp
hạch toán thay thế được phép cho
những chênh lệch tỷ giá, nghĩa là
trong trường hợp giảm giá trị tiền tệ
nghiêm trọng, chênh lệch tỷ giá có
thể vốn hóa trong giá trị của tài sản.

+ Về báo cáo tài chính các
hoạt động ở nước ngoài – cơ sở
nước ngoài

- VAS10: Ngày lập báo cáo
tài chính của cơ sở ở nước ngoài là
ngày lập báo cáo tài chính của doanh
nghiệp báo cáo. IAS21 không nhắc
đến.

- IAS21: Hướng dẫn thưc
hiện hạch toán kế toán cho hợp nhất
các báo cáo tài chính của một cơ sở ở
nước ngoài mà cơ sở đó lập báo cáo
bằng tiền tệ của một nền kinh tế lạm
phát. VAS10 chưa đề cập đến.

+ Về tác động về thuế của
chênh lệch tỷ giá

- VAS10: chưa có nội dung
này.

- IAS21: Lãi, lỗ từ các giao
dịch bằng ngoại tệ và chênh lệch tỷ
giá phát sinh khi chuyển đổi các báo
cáo tài chính của hoạt động ở nước
ngoài có thể liên quan đến tác động
thuế được hạch toán theo IAS12 thuế
thu nhập doanh nghiệp.

Qua so sánh như trên chúng ta
thấy: Nhìn chung, chuẩn mực VAS10
phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc
tế, được vận dụng một cách có chọn
lọc, phù hợp với đặc điểm của Việt
Nam, đảm bảo cơ sở pháp lý cho thực
tiễn kế toán của doanh nghiệp khi kế
toán các nghiệp vụ liên quan đến
ngoại tệ, tuy nhiên vẫn còn những
hạn chế,vướng mắc nhất định, cụ thể
như sau:

+ Thứ nhất, vấn đề phân loại
hoạt động ở nước ngoài chưa rõ ràng.
Trong đoạn 20 có nêu: “Trong một số
trường hợp, phân loại một hoạt động
ở nước ngoài là một cơ sở nước ngoài
hay là một hoạt động ở nước ngoài
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không thể tách rời với doanh nghiệp
báo cáo có thể không rõ ràng, do đó
cần phải đánh giá để phân loại hợp
lý”. Như vậy, nếu doanh nghiệp
không đủ căn cứ để phân loại, có thể
gây ra những thông tin sai lệch về kết
quả và hoạt động của doanh nghiệp
hoặc gặp phải những xử lý của Nhà
nước nếu doanh nghiệp báo cáo
không đúng tình hình hoạt động.

+ Thứ hai, vấn đề ghi nhận
chênh lệch tỷ giá hối đoái. Theo
VAS10 quy định chỉ có các khoản
chênh lệch tỷ giá hối đoái cho các tài
sản cố định của doanh nghiệp mới
thành lập mới được vốn hóa và phân
bổ trong vòng tối đa 5 năm. Còn
doanh nghiệp đang hoạt động, kể cả
việc chênh lệch tỷ giá phát sinh trực
tiếp cho tài sản dài hạn vẫn phải được
ghi nhận vào lãi, lỗ trong kỳ, không
được vốn hóa. Quy định này khi áp
dụng vào một số trường hợp thực tế
gây ra những thông tin phản ánh
không đúng kết quả tài chính của
doanh nghiệp. Giả dụ như một doanh
nghiệp sản xuất hàng điện tử gia dụng
đang hoạt động bình thường và có
một dự án lớn, công ty vay để xây
dựng và mua sắm máy móc thiết bị
bằng USD rất lớn. Năm 2013, chênh
lệch tỷ giá cho dự án lên đến 10 tỷ
đồng. Theo VAS10 thì công ty phải
ghi nhận chi phí tài chính là 10 tỷ
đồng làm cho kết quả hoạt động kinh
doanh là âm 9 tỷ đồng. Thông tin này
được phản ánh trên báo cáo tài chính
sẽ phản ánh không trung thực kết quả
và tình hình tài chính công ty.

+ Thứ ba, khi sử dụng công cụ
tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái.
VAS10 chỉ đề cập đến trường hợp dự

phòng rủi ro đối với các khoản vay,
nợ phải trả có gốc ngoại tệ mà hoàn
toàn không đề cập đến dự phòng đối
với các khoản nợ phải thu. Đồng thời
tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh
để hạch toán các khoản vay, nợ phải
trả có gốc ngoại tệ cũng không được
chuẩn mực hướng dẫn cụ thể.

+ Thứ tư, vấn đề chuyển đổi
báo cáo. Khi chuyển đổi báo cáo của
cơ sở ở nước ngoài để tổng hợp báo
cáo tài chính của công ty mẹ có quy
định cụ thể việc xử lý trong trường
hợp báo cáo của cơ sở ở nước ngoài
báo cáo bằng đồng tiền của một nền
kinh tế siêu lạm phát, doanh thu, thu
nhập khác và chi phí được quy đổi
theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ. Vậy
trong trường hợp công ty mẹ đặt trụ
sở tại nơi có nền kinh tế siêu lạm phát
thì công ty mẹ sẽ báo cáo theo tỷ giá
nào, chuẩn mực cũng chưa đề cập đến
trường hợp này.

Những hạn chế trên xuất
phát từ nguyên nhân sau: Nền kinh
tế nước ta đang được phát triển theo
hướng nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa nên trong nền
kinh tế hiện tại song song cùng tồn tại
nhiều hình thức doanh nghiệp hoạt
động với nhiều mục đích khác nhau.
Do đó rất khó để xác định rõ ràng
một chuẩn mực kế toán cụ thể, thống
nhất và phù hợp cho tất cả các đối
tượng trong nền kinh tế.Thêm vào đó
nền kinh tế luôn vân động không
ngừng. Các hiện tượng lạm phát,
giảm phát xảy ra thường xuyên đan
xen gây khó khăn trong việc xử lý
chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu
thay đổi và phát triển  của nền kinh tế
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Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải
nghiên cứu bổ sung và hoàng thiện hệ
thống chuẩn mực kế toán, trong đó có
chuẩn mực kế toán về “Ảnh hưởng
của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”

ngày càng  phù hợp hơn với chuẩn
mực kế toán quốc tế, tạo điều kiện
cho hội nhập nền kinh tế diễn ra
thuận lợi.
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SỰ HÒA HỢP GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ
QUỐC TẾ - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

Lê Nhân Hai

CQ50/22.05

heo điều 8 Luật Kế toán Việt
Nam xác định Chuẩn mực kế
toán bao gồm những nguyên

tắc và phương pháp kế toán cơ bản để
ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
(BCTC).

Theo quan điểm kế toán quốc
tế, Chuẩn mực kế toán chính là những
quy định, hướng dẫn cần được tôn
trọng khi thực hiện các công việc kế
toán khi trình bày các thông tin trong
BCTC sao cho đảm bảo tính minh bạch
của các BCTC.

Với hai quan điểm trên cho thấy
Chuẩn mực kế toán (CMKT) là những
quy định cụ thể liên quan đến các đối
tượng kế toán nhất định.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam
(VAS) được xây dựng dựa trên các
chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS)
từ những năm 2000 đến 2005 theo
những nguyên tắc vận dụng có chọn
lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc
điểm nền kinh tế và trình đọ quản lý
của Doanh nghiệp Việt Nam tại thời
điểm ban hành chuẩn mực.

Đến nay, Việt Nam đã xây dựng
và ban hành được 26 CMKT, việc
được xây dựng dựa trên các CMKT
quốc tế là nhằm đảm bảo hệ thống
CMKT Việt Nam góp phần nâng cao
tính công khai, minh bạch trong BCTC
của các doanh nghiệp phản ánh được
các giao dịch của nền kinh tế thị

trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc
tế.Tuy  nhiên, có ý kiến cho rằng, VAS
hiện nay mới chỉ là sự vận dụng giản
đơn IAS/IFRS trong bối cảnh cụ thể
của Việt Nam, thực tế VAS  chưa hòa
hợp với IAS/IFRS và chưa cập nhập
những thay đổi của IAS/IFRS những
năm gần đây.

Thực trạng về sự hòa hợp
giữa CMKT Việt Nam (VAS) với
CMKT Quốc tế (IAS/IFRS).

Khi xây dựng các CMKT, quan
điểm xuyên suốt của Việt Nam là tuân
thủ hệ thống CMKT quốc tế. VAS cơ
bản đã được xây dựng dựa trên
IAS/IFRS, theo nguyên tắc vận dụng
có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp
với đặc điểm nền kinh tế và trình độ
quản lý của doanh nghiệp Việt Nam.
Do vậy VAS đã cơ bản tiếp cận với
IAS/IFRS, phản ánh được phhafn lớn
các giao dịch của nền kinh tế thị
trường, nâng cao tính công khai, minh
bạch thông tin về BCTC của các doang
nghiệp. Mặc dù vậy VAS hiện nay vẫn
bộc lộ nhiều điểm khác biệt so với
IAS/IFRS. Điều này được thể hiện qua
một số biểu hiện cụ thể sau:

Khác biệt cơ bản nhất là VAS
chưa có qui định cho phép đánh gía lại
tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý
tại thời điểm báo cáo. Điều này ảnh
hưởng lớn đến việc kiểm tra các tài sản
và nợ phải trả được phân loại là công

T
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cụ tài chính làm suy giảm tính trung
thực, hợp lý của BCTC và chưa phù
hợp với IAS/IFRS.

VAS 21 không quy định trình bày báo
cáo vốn chủ sở hữu thành một báo cáo
riêng biệt như IAS 1, mà chỉ yêu cầu
trình bày trong thuyết minh BCTC,
ngoài ra, chế độ kế toán Việt Nam quy
định mẫu biểu báo cáo một cách cứng
nhắc, làm triệt tiêu tính linh hoạt và đa
dạng của hệ thống BCTC, trong khi
IAS/IFRS không đưa ra mẫu biểu cụ
thể của báo cáo

Theo VAS 21, doanh thu và chi
phí tài chính được tính vào lãi/lỗ hoạt
đong kinh doanh trên Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh là không phù
hợp với thông lệ quốc tế, khi các khoản
lãi/lỗ bán cổ phiếu, vôn không phải là
hoạt động mang tính thường xuyên của
doanh nghiệp lại được hiểu là hoạt
động kinh doanh chủ yếu.

IAS 2 cho phép sử dụng các
phương pháp ước tính giá trị tồn kho
như phuong pháp chi phí định mức
hoặc phương pháp giá bán lẻ, nhưng
vấn đề này không được đề cập ở VAS
2. VAS 2 cho phép ấp dụng phương
pháp nhập sau - xuất trước (LIFO)
trong khi IAS/IFRS không áp dụng
phương pháp này.

VAS 3 chỉ cho phép đáng giá lại
tài sản cố định là bất động sản, nhà
xưởng và thiết bị trong trường hợp có
quyết định của nhà nước, đưa tài sản đi
góp vốn liên doanh, liên kết, chia tách,
sáp nhập doanh nghiệp và không ghi
nhận phần tổn thất tài sản hàng năm,
trong khi đó, theo IAS 16, doang
nghiệp được đáng giá lại tài sản theo
nghuyên tắc giá thị trường và được xác

định phần tổn thất tài sản hàng năm,
đồng thoiwfi được ghi nhận phần tổn
thất này theo quy định tại IAS 36

VAS 11 quy định lợi thế thương
mại được phân bổ dần trong thời gian
không quá 10 năm kể từ ngày mau
trong giao dịch hợp nhất kinh doanh,
trong khi đó IFRS 3 quy định doanh
nghiệp phải đánh giá giá trị lợi thế
thương mại tổn thất.

VAS hiện thiếu một số chuẩn
mực liên quan đến các đối tượng và
giao dịch đã phát sinh như: Thanh toán
bằng cổ phiếu (IFRS 02); Công cụ tài
chính (IFRS 9); Tổn thất tài sản (IAS
19); Các khoản tài trợ của Chính phủ
(IAS20); Nông nghiệp (IAS 41); Phúc
lợi cho nhân viên (IAS 36)....

Gần đây, có một số nghiên cứu
được thực hiện nhằm xác định mức độ
hòa hợp giữa CMKT Việt Nam với
CMKT quốc tế. Kết quả của một
nghiên cứu chỉ ra rằng, mức độ hòa
hợp giữa VAS với IAS/IFRS liên quan
đến 10 chuẩn mực được chọn nghiên
cứu ở mức bình quân là 68%. Theo đó,
các chuẩn mực về doanh thu và chi phí
có mức đọ hòa hợp cao hơn các chuẩn
mực về tài sản. Mức hòa hợp về đo
lường (81,2%) cao hơn nhiều so với
mục đọ hài hòa về khai báo thông tin
(57%).

Như vậy, mức độ hòa hợp giữa
VAS và IAS/IFRS thấp hơn so với
mục tiêu đề ra là 90%, nghĩa là tồn tại
một khoảng cách đáng kể giữa CMKT
Việt Nam với CMKT quốc tế. Trong
một chừng mực nào đó, rõ ràng những
khác biệt này có ảnh hưởng đến quà
trình hội nhập quốc tế về kế toán Việt
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Nam, dù rằng, không phải là không có
nguyên nhân khách quan của nó.

Nguyên nhân tồn tại những
khác biệt giữa CMKT Việt Nam và
CMKT quốc tế.

Có nhiều lý do để giải thích cho
sự chưa hòa hợp giữa CMKT Việt
Nam với CMKT quốc tế, trong đó có
những nghuên nhân trực tiếp và những
nguyên nhân thuộc về môi trường kế
toán.

Nguyên nhân trực tiếp:

VAS về cơ bản được soạn thảo
dựa trên IAS/IFRS tương ứng được
ban hành vào cuối năm 2003 nhưng
sau đó lại không được cập nhật những
sửa đổi của IAS liên quan và IFRS mới
được ban hành sau năm 2003.

IAS/IFRS ngày càng hướng tới
đo lường tài sản dựa trên cơ sở giá trị
hợp lý nhằm đảm bảo tính "liên quan"
của thông tin kế toán đối với các đối
tượng sử dụng, trong khi giá gốc vẫn là
cơ sở đo lường chủ yếu được quy định
bởi VAS.

IAF/IFRS cho phép sử dụng xét
đoán và ước tính nhiều hơn so với
VAS, dẫn đến IAS/IFRS yêu cầu khai
báo thông tin liên quan đến sử dụng
xét đoán và ước tính nhiều hơn.

Nguyên nhân thuộc về môi
trường kế toán:

Thứ nhất, văn hóa người Việt
là tránh rủi ro và sự không chắc chắn.
Áp dụng IAS/IFRS sự không chắc
chắn rất cao bởi vì BCTC theo
IAS/IFRS sử dụng nhiều uoesc tính kế
toán, ví dụ như giá hợp lý. VAS với
các ước tính kế toán ít hơn và thận

trọng hơn làm hạn chế những yếu tố
không chắc chắn, tuy nhiên điều này
làm giảm sự phù hợp của thông tin trên
BCTC. Đặc điểm van hóa này là yếu tố
ảnh hưởng gián tiếp và rất quan trọng
đến việc VAS chưa áp dụng hoàn toàn
IAS/IFRS.

Thứ hai, nền kinh tế thị trường
của Việt Nam còn khá non trẻ, Việt
Nam mới phát triển kinh tế thị trường
vào những năm cuối thế kỷ 20, thị
trường vốn của Việt Nam là một trong
những thị trường non trẻ nhất trên thế
giới, mới hình thành hơn 10 năm nay.
Đến nay, nó vẫn chưa thể hiện vai trò
quan trọng trong nền kinh tế, mới chỉ
trong phạm vi quốc gia, chưa liên
thông với thị trường vốn trên thế giới.
Trong khi đó, định hướng của
IAS/IFRS là xây dựng hệ thống chuẩn
mực kế toán hoàn toàn thị trường và
thị trường vốn trên thế giới, một hệ
thống chuẩn mực kế toán phục vụ cho
lợi ích chung, chất lượng cao, dễ hiểu
và có thể áp dụng trên toàn thế giới,
nhằm giúp cho những người tham gia
vào thị trường vốn khác nhau trên thế
giới ra quyết định kinh tế. Do vậy, định
hướng phát triển của VAS để phục vụ
cho các nhà đầu tư trên thị trường vốn
không mạnh như IAS/IFRS, ngoài ra
nhu cầu của Việt Nam về một hệ thống
kế toán phức tạp và hợp lý như
IAS/IFRS về thị trường vốn chưa cấp
bách. Hơn nữa, ở Việt Nam hiện nay,
nhiều đối tượng sủ dụng BCTC chưa
có nhu cầu thực sự với thông tin tài
chính chất lượng cao vì thông tin tài
chính chỉ đóng vai trò thứ yếu trong
việc ra quyết định của họ.
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Thứ ba, Việt Nam là một nước
theo hướng điển chế luật hay luật
thành văn, khác với các nước theo
hướng thông luật. Trong khi, các nước
theo hướng điển chế luật, nhìn chung,
sự bảo vệ quyền cổ đông và yêu cầu
tính minh bạch của thông tin thấp hơn
so với các nước theo hướng thông luật.
VAS được xây dựng phù hợp với hệ
thống luật theo hướng điển chế luật
trong khi IAS/IFRS được phát triển
phù hợp với hệ thống luật của các nước
theo hướng thông luật. Ngoài ra, Việt
Nam là quốc gia mà cơ sở, nguyên tắc
kế toán được quy chiếu vào chế độ kế
toán quốc gia. Theo đó, Nhà nước có
vai trò kiểm soát kế toán về phương
pháp đo lường, đánh giá, soạn thảo và
trình bày báo cáo; việc soạn thảo, ban
hành các chuẩn mực kế toán và các
hướng dẫn thực hiện phải do các cơ
quan nhà nước thực hiện và được đặt
trong các bộ luật or các văn bản pháp
lý dưới luật. Trong khi đó, tại các quốc
gia phát triển IAS/IFRS, các cơ sở,
nguyên tắc kế toán không quy chiếu
vào chế độ kế toán quốc gia, việc kiểm
soát của nhà nước được thực hiện
thông qua việc giải thích mục tiêu,
nguyên tắc kế toán, phương pháp đo
lường, đáng giá, soạn thảo và trình bày
BCTC, chuẩn mực, nguyên tắc kế toán
thường được thiết lập bởi các tổ chức
tư nhân chuyên nghiệp, điều đó cho
phép chúng dễ dàng thích ứng với thực
tiễn và sáng tạo hơn, và phần lớn các
nguyên tắc này không được quy định
trong các văn bản luật.

Định hướng phát triển CMKT
Việt Nam hòa hợp với CMKT quốc
tế.

Từ các nguyên nhân của sự hòa
hợp VAS và IAS/IFRS, và những phân
tích nêu trên, có thể thấy, việc Việt
Nam lựa chọn mô hình vận dụng có
chọn lọc IAS/IFRS làm cơ sở chủ yếu
để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế
toán cho mình là một sự lựa chọ hợp
lý. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới,
để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
nói chung và hội nập về kế toán nói
riêng, một số giải pháp mang tính định
hướng cần xem xét một cách tích cực,
như sau:

Thứ nhất, như đã phân tích ở
trên, trong IAS/IFRS giá trị hợp lý
được sử dụng ngày càng nhiều trong
các yếu tố BCTC. Cuộc họp tháng
9/2009 tại Mỹ, nhóm các nước G20 đã
xác nhận lại việc cam kết thúc đẩy lại
việc hội tụ hệ thống chuẩn mực BCTC
quốc tế (IFRS) trong đó có đè cập đến
việc sử dụng giá trị hợp lý như một cơ
sỏ đo lường chủ yếu làm tăng cường
tính thích hợp của thông tin được trình
bày trên BCTC. Cũng trong năm 2009,
Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
(IASB) công bố dự thảo "Các quy định
về đo lường giá trị hợp lý", trong đó,
thống nhất giá trị hợp lý là "giá trị đầu
ra" của tài sản hay nợ phải trả. Trong
khi đó, VAS 1 hầu như chỉ đưa ra
nguyên tắc giá gốc, việc sử dụng giá
gốc làm cơ sở đo lường chủ yếu có thể
đạt được độ tin cậy nhưng giảm tính
liên quan của thông tin được cung cấp
bởi BCTC. Do vậy, trong một tương
lai không xa, việc nghiên cứu và xây
dựng cơ sở lý luận và điều kiện,



Hội thảo khoa học SV “Trao đổi về hệ thống chuẩn mực Kế toán - Kiểm toán Việt Nam”

107

phương pháp vận dụng "Nguyên tắc
giá trị hợp lý" trở thành một vấn đề cần
được Việt Nam xem xét và thực hiện
một cách nghiêm túc.

Thứ hai, cần khẩn trương đánh
giá, sửa đổi, bổ sung, cập nhật 26
chuẩn mực đã ban hành cho phù hợp
với những thay đổi của IAS/IFRS và
thực tiễn hoạt đọng kinh doanh tại Việt
Nam.

Thứ ba, nhằm đáp ứng kịp thời
sự phát triển và đổi mới của nền kinh
tế, cần sớm ban hành 5 chuẩn mực đến
các đối tượng và giao dịch đã phát sinh
trong đời sống kinh tế, bao gồm: thanh
toán bằng cổ phiếu (IFRS 02), Tìm
kiếm thăm dò và xác định giá trị nguồn
tài nguyên khoáng sản (IFRS 06), C
ông c ụ tài chính (IFRS 7; IFRS 9),
Công cụ tài chính (IAS 20), Tổn thất
tài sản (IAS 36). Một số chuẩn mực
cũng cần ban hành trong thời gian tiếp
theo như: Tài sản nắm giữ để bán or
hoạt động kinh doanh không liên tục;
Phúc lợi của nhân viên; Nông nghiệp.

Thứ tư, Việt Nam cần từng
bước tiếp tục hoàn thiện môi trường
kinh tế và pháp luật phù hợp với yêu
cầu của IAS/IFRS. Chẳng hạn như thị
trường giao dịch tài chính cần phải
"minh bạch" và "hoạt động" để có thể
sử dụng giá trị hợp lý làm cơ sở đo
lường giá trị tài sản....

Nói tóm lại, hiện nay CMKT
Việt Nam vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn
với CMKT quốc tế. Sự khác biệt chủ
yếu giữa VAS và IAS/IFRS là khác
biệt về cơ sở đo lường tài sản dựa trên

cơ sở giá trị hợp lý và vấn đề khai báo
thông tin. Sự hòa hợp giữa VAS và
IAS/IFRS có những nguyên nhân trực
tiếp và những nguyên nhân thuộc về
yếu tố xã hội, kinh tế và pháp luật.
Nhìn chung, VAS và IAS/IFRS, Việt
Nam chọn mô hình vận dụng có chọn
lọc IAS/IFRS làm cơ sở để xây dựng
hệ thống chuẩn mực kế toán cho mình
là một sự lựa chọ hợp lý. Trong thời
gian tới, để đáp ứng yêu cầu hội nhập
quốc tế vê kế toán, phù hợp với quá
trình hội nhập kinh tế của đất nước,
Việt Nam cần tiến hành một số giải
pháp vừa mang tính cấp bách, vừa
mang tính lâu dài, bao gồm cả giải
pháp trực tiếp đối với hệ thống chuẩn
mực kế toán và giải pháp thuộc về môi
trường kinh tế pháp luật.

Tài liệu tham khảo:

http://ketoanhanoi.vn/tai-lieu-
hoc-ke-toan/he-thong-chuan-
muc-ke-toan-viet-nam-moi-nhat

http://www.sav.gov.vn/1500-1-
ndt/su-hoa-hop-giua-chuan-
muc-ke-toan-viet-nam-va-
chuan-muc-ke-toan-quoc-te-
thuc-trang-nguyen-nhan-va-
dinh-huong-phat-trien-.sav

http://www.tapchiketoan.com/ke
-toan/chuan-muc-ke-toan-viet-
nam/chuan-muc-bao-cao-tai-
chinh-quoc-te-viet-nam-va-su-
khac-3.html, 2010

Bộ Tài Chính, 26 chuẩn mực kế
toán , ban hành từ năm 2001
đến 2005
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CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

Bùi Duy Tùng

CQ50/22.03

huẩn mực kế toán Việt Nam
(VAS) được xây dựng dựa trên
các chuẩn mực kế toán quốc tế

(IAS/IFRS) theo nguyên tắc vận dụng
có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp
với đặc điểm nền kinh tế và trình độ
quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại
thời điểm ban hành chuẩn mực.

Đến nay, Việt Nam đã xây dựng
và ban hành được 26 chuẩn mực kế
toán. Việc được xây dựng dựa trên các
chuẩn mực kế toán quốc tế là nhằm
đảm bảo hệ thống chuẩn mực kế toán
Việt Nam góp phần nâng cao tính công
khai, minh bạch trong báo cáo tài
chính (BCTC) của các doanh nghiệp,
phản ánh được các giao dịch của nền
kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội
nhập quốc tế. Tuy nhiên, có ý kiến cho
rằng, VAS hiện mới chỉ là sự vận dụng
đơn giản IAS/IFRS trong bối cảnh cụ
thể của Việt Nam, thực tế VAS chưa
hòa hợp với IAS/IFRS và chưa cập
nhật theo những thay đổi của
IAS/IFRS  những năm gần đây.

Hệ thống kế toán và chuẩn mực
quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được
soạn thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế
toán quốc tế (IASB). Nó được soạn
thảo và công bố theo những quy trình
rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của
các chuẩn mực và đảm bảo tính thực
hành cao. IASs/IFRSs được sử dụng
rộng rãi ở khắp thế giới như châu Âu,

Singapore, Hồng Kông, Úc và nhiều
quốc gia trên thế giới. Rất nhiều quốc
gia khác của châu Á và trên thế giới
đang điều chỉnh các chuẩn mực của
mình để phù hợp hơn với IFRS và
giảm thiểu sự khác nhau nếu có.

Khác với hệ thống kế toán Việt
Nam (VAS), hệ thống kế toán quốc tế
(IAS) không có sự bắt buộc mang tính
hình thức (như biểu mẫu báo cáo thống
nhất, hệ thống tài khoản kế toán thống
nhất, hình thức sổ kế toán, mẫu các
chứng từ gốc thống nhất). IAS mặc dù
đưa ra rất chi tiết các định nghĩa,
phương pháp làm, cách trình bày và
những thông tin bắt buộc phải trình
bày trong các báo cáo tài chính nhưng
IAS không bắt buộc phải sử dụng
chung các biểu mẫu báo cáo tài chính,
hệ thống tài khoản, các hệ thống chứng
từ, sổ kế toán. IAS có bộ khung khái
niệm và tính thống nhất cao giữa các
chuẩn mực. VAS còn nhiều vấn đề
chưa rõ ràng, thiếu nhiều vấn đề và đặc
biệt là còn mâu thuẫn giữa các chuẩn
mực hoặc sự không thống nhất giữa
chuẩn mực và hướng dẫn về chuẩn
mực đó.

Khi xây dựng các các chuẩn
mực kế toán, quan điểm xuyên suốt
của Việt Nam là tuân thủ hệ thống
chuẩn mực kế toán quốc tế. VAS cơ
bản đã được xây dựng dựa trên
IAS/IFRS, theo nguyên tắc vận dụng

C
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có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp
với đặc điểm nền kinh tế và trình độ
quản lý của doanh nghiệp Việt Nam.
Do vậy, VAS đã cơ bản tiếp cận với
IAS/IFRS, phản ánh được phần lớn các
giao dịch của nền kinh tế thị trường,
nâng cao tính công khai, minh bạch
thông tin về BCTC của các doanh
nghiệp. Mặc dù vậy, VAS hiện nay vẫn
bộc lộ nhiều điểm khác biệt với
IAS/IFRS. Điều này thể hiện qua một
số biểu hiện chủ yếu sau:

- Khác biệt cơ bản nhất là VAS
chưa có quy định cho phép đánh giá lại
tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý
tại thời điểm báo cáo. Điều này ảnh
hưởng lớn đến việc kế toán các tài sản
và nợ phải trả được phân loại là công
cụ tài chính, làm suy giảm tính trung
thực, hợp lý của BCTC và chưa phù
hợp với IAS/IFRS;

- VAS 21 không quy định trình
bày Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu
thành một báo cáo riêng biệt như IAS
1, mà chỉ yêu cầu trình bày trong
thuyết minh BCTC. Ngoài ra, chế độ
kế toán Việt Nam quy định mẫu biểu
báo cáo một cách cứng nhắc, làm triệt
tiêu tính linh hoạt và đa dạng của hệ
thống BCTC, trong khi IAS/IFRS
không đưa ra mẫu biểu cụ thể của báo
cáo;

- Theo VAS 21, doanh thu và
chi phí tài chính được tính vào lãi/lỗ
hoạt động kinh doanh trên báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh là không
phù hợp với thông lệ quốc tế, khi các
khoản lãi/lỗ bán cổ phiếu vốn không
phải của hoạt động mang tính thường
xuyên của doanh nghiệp lại được hiểu

là kết quả hoạt động kinh doanh chủ
yếu;

- IAS 2 cho phép sử dụng các
phương pháp ước tính giá trị hàng tồn
kho như phương pháp chi phí định
mức hoặc phương pháp giá bán lẻ,
nhưng vấn đề này không được đề cập ở
VAS 2. VAS 2 cho phép áp dụng
phương pháp “Nhập sau - Xuất trước”
(LIFO) trong khi IAS/ IFRS không cho
phép áp dụng phương pháp này;

- VAS 3 chỉ cho phép đánh giá
lại tài sản cố định là bất động sản, nhà
xưởng và thiết bị trong trường hợp có
quyết định của Nhà nước, đưa tài sản
đi góp vốn liên doanh, liên kết, chia
tách, sáp nhập doanh nghiệp và không
được ghi nhận phần tổn thất tài sản
hàng năm. Trong khi đó, theo IAS 16,
doanh nghiệp được phép đánh giá lại
tài sản theo giá thị trường và được xác
định phần tổn thất tài sản hàng năm,
đồng thời được ghi nhận phần tổn thất
này theo quy định tại IAS 36;

- VAS 11 quy định lợi thế
thương mại được phân bổ dần trong
thời gian không quá 10 năm kể từ ngày
mua trong giao dịch hợp nhất kinh
doanh. Trong khi đó,  IFRS 3 quy định
doanh nghiệp phải đánh giá giá trị lợi
thế thương mại tổn thất;

- VAS hiện thiếu một số chuẩn
mực liên quan đến các đối tượng và
giao dịch đã phát sinh như: thanh toán
bằng cổ phiếu (IFRS 02); công cụ tài
chính (IFRS 9); tổn thất tài sản (IAS
19) các khoản tài trợ của Chính phủ
(IAS 20);  nông nghiệp (IAS 41); phúc
lợi của nhân viên ( IAS 36)…
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Gần đây, có một số  nghiên cứu
được tiến hành nhằm xác định mức độ
hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt
Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế.
Kết quả của một nghiên cứu chỉ ra
rằng, mức độ hòa hợp của VAS với
IAS/IFRS liên quan đến 10 chuẩn mực
được chọn nghiên cứu ở mức bình
quân là 68%.  Theo đó, các chuẩn mực
về doanh thu và chi phí có mức độ hòa
hợp cao hơn các chuẩn mực về tài sản.
Mức độ hòa hợp về đo lường (81,2%)
cao hơn nhiều so với mức độ hài hòa
về khai báo thông tin (57%) .

Thông lệ kế toán quốc tế cho
phép ghi nhiều Nợ đối ứng với nhiều
Có trong cùng một định khoản, tuy
nhiên không nên lạm dụng việc ghi
nhiều Nợ đối ứng với nhiều Có để mất
đi tính rõ ràng của kế toán. Mặc dù
không có văn bản pháp quy nào quy
định cấm ghi nhiều Nợ đối ứng với
nhiều Có trong cùng một định khoản
kế toán, nhưng theo một thói quen từ
xưa, rất nhiều DN Việt Nam vẫn tuân
theo nguyên tắc này. Tuy nhiên, nhiều
DN nước ngoài tại Việt Nam lại không
áp dụng.

Hệ thống tài khoản kế toán
thống nhất của Việt Nam chỉ quan tâm
chủ yếu đến thông tin của báo cáo tài
chính cho các nhà đầu tư chứ chưa
quan tâm đến thông tin quản trị nội bộ.
Theo thông lệ quốc tế, tên gọi tài
khoản chính là tên gọi ngắn gọn của số
dư tài khoản hay chỉ tiêu cần quản lý.
Không ghép chung nhiều chỉ tiêu khác
nhau vào chung một tài khoản. Các chỉ
tiêu khác nhau phải được ghi chép và
báo cáo theo các tài khoản riêng biệt.

IAS khác VAS trong hầu hết
khoản mục của bảng cân đối kế toán
như kế toán tiền, DN ghi độc lập với
ngân hàng. Các khoản phải thu thương
mại tách biệt với các khoản phải thu từ
bán tài sản cố định (TSCĐ). Giá thành
phẩm được tính theo phương pháp giá
thành thông thường hơn là thực tế và
nó không chấp nhận phương pháp
LIFO. Các tài sản sinh vật và sản phẩm
nông nghiệp thu hoạch từ các tài sản
sinh vật được ghi nhận theo giá trị hợp
lý trừ đi chi phí điểm bán hàng ước
tính. Các khoản chứng khoán thương
mại ngắn hạn được ghi nhận theo giá
trị hợp lý (giá thị trường) cuối mỗi kỳ,
chênh lệch được ghi vào lãi lỗ chưa
thực hiện trên báo cáo kết quả. Các
khoản chứng khoán sẵn sàng để bán
cũng được điều chỉnh theo giá trị hợp
lý cuối kỳ, nhưng nó được ghi tăng
giảm vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối
kế toán không ghi vào báo cáo lãi lỗ.
Việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu không
ghi tăng thu nhập mà chỉ thuần túy ghi
bút toán ghi nhớ làm tăng số lượng cổ
phiếu lên, đồng thời giảm đơn giá vốn
nhưng tổng giá vốn không đổi.

Các khoản đầu tư bằng trái
phiếu được ghi nhận theo giá vốn đã
trừ (cộng) khấu hao chiết khấu (phụ
trội). Đầu tư vào công ty liên doanh
được hợp nhất theo phương pháp hợp
nhất tương ứng, giải pháp thay thế là
theo phương pháp vốn chủ sở hữu.
VAS chỉ đưa ra phương pháp vốn chủ
sở hữu. Phương pháp hợp nhất tương
ứng khác với hợp nhất thông thường ở
chỗ chỉ phần tài sản, nợ phải trả, thu
nhập và chi phí thuộc sở hữu tập đoàn
là được đưa vào trong tài khoản báo
cáo. Nó không có lợi ích thiểu số
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(minority interests). Việc hợp nhất các
báo cáo tài chính bắt buộc thực hiện
cho cả báo cáo năm và báo cáo giữa
niên độ.

TSCĐ có thể lựa chọn mô hình
giá phí hoặc áp dụng mô hình giá trị
hợp lý nếu nó có thể đo lường một
cách đáng tin cậy. Chênh lệch giá trị
hợp lý giữa các kỳ được ghi vào vốn
chủ sở hữu. Riêng đối với bất động sản
đầu tư, chênh lệch này được phép ghi
vào lãi lỗ trên báo cáo kết quả. Tuy
nhiên, khi dùng mô hình giá trị hợp lý,
trong phần thuyết minh, DN vẫn phải
thuyết minh giá gốc của nó để nhà đầu
tư có thể tự đánh giá và so sánh. TSCĐ
được cho tặng ghi vào thu nhập phần
phù hợp với chi phí để nhận được tiền
cho tặng đó (phần khấu hao của kỳ đó
chẳng hạn). Khi tài sản cố định hữu
hình hoặc vô hình và tài chính bị giảm
giá trị, IAS yêu cầu ghi nhận ngay vào
chi phí. Theo IAS, đất đai thuộc tài sản
hữu hình. Các khoản phải trả thương
mại được tách biệt với các khoản phải
trả do mua sắm TSCĐ hay mua tài sản
tài chính. Khoản phải trả bao gồm cả
các khoản thưởng và chi phí phúc lợi
cho nhân viên. Vốn chủ sở hữu không
bao gồm các quỹ khen thưởng, phúc
lợi (Theo VAS trước ngày 31.12.2009
quỹ khen thưởng phúc lợi nằm trong

mục lớn Vốn chủ sở hữu, tuy nhiên
theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày
31.12.2009 quy định vấn đề này giống
như IAS). Các khoản đánh giá lại tài
sản được ghi tăng giảm vốn chủ sở
hữu.

Hiện nay, chuẩn mực kế toán
Việt Nam vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn
với chuẩn mực kế toán quốc tế. Sự
khác biệt chủ yếu giữa VAS và
IAS/IFRS là khác biệt về cơ sở đo
lường tài sản dựa trên cơ sở giá trị hợp
lý và vấn đề khai báo thông tin. Sự
chưa hòa hợp giữa VAS và IAS/IFRS
có những nguyên nhân trực tiếp và
những nguyên nhân thuộc về yếu tố xã
hội, kinh tế và pháp luật. Nhìn chung,
việc Việt Nam lựa chọn mô hình vận
dụng có chọn lọc IAS/IFRS làm cơ sở
chủ yếu để xây dựng hệ thống chuẩn
mực kế toán cho mình là một sự lựa
chọn hợp lý. Trong thời gian tới, để
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về
kế toán, phù hợp quá trình hội nhập
kinh tế của đất nước, Việt Nam cần
tiến hành một số giải pháp vừa mang
tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài,
bao gồm cả giải pháp trực tiếp đối với
hệ thống chuẩn mực kế toán và giải
pháp thuộc về môi trường kinh tế, pháp
luật.
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NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU CHUẨN
MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ

TOÁN TRONG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Đồng Thị Như Trang
CQ 50/21.18

huẩn mực kế toán Việt
Nam(VAS) là gì? Bạn đã bao
giờ nghe đến khái niệm chuẩn

mực kế toán hay chưa? Nó có tác dụng
gì trong công tác quản lí cũng như
công tác kế toán ở các doanh nghiệp?
Đây là những kiến thức rất cần thiết và
rất bổ ích cho những ai đã, đang và sẽ
bước chân vào nghề kế toán trong đó
có sinh viên chuyên ngành kế toán của
Học Viện Tài Chính chúng ta. Tuy vậy
trên thực tế sinh viên chuyên ngành kế
toán khi nhắc tới khái niệm chuẩn mực
kế toán nghe còn khá lạ lẫm, đặc biệt
là với những bạn sinh viên năm nhất,
năm hai chưa được tiếp xúc nhiều với
các môn học liên quan tới kiến thức kế
toán mà mình đang theo học. Có rất
nhiều bạn còn chưa từng nghe tới khái
niệm chuẩn mực kế toán hoặc có
những bạn đã từng nghe tới khái niệm
này nhưng lại thờ ơ, không mấy quan
tâm, tìm đọc. Tuy nhiên bên cạnh đó
cũng đã có rất nhiều bạn thông qua
thầy cô, bạn bè đã tìm đọc nội dung
chuẩn mực kế toán Việt Nam. Đó thật
sự là một việc làm rất hữu ích không
chỉ phục vụ cho việc học tập của các
bạn sinh viên hiện tại mà nó còn thật
sự rất cần thiết cho công việc của các
bạn sau này. Thế một câu hỏi đặt ra là
vì sao lại có sự khác biệt đó giữa các
bạn sinh viên? Để trả lời cho câu hỏi

này chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên
cứu những thuận lợi và khó khăn trong
việc nghiên cứu chuẩn mực kế toán đối
với sinh viên chuyên ngành kế toán nói
chung và sinh viên chuyên ngành kế
toán Học Viện Tài Chính nói riêng.

Khái quát qua về chương trình
đào tạo của học viện đối với sinh viên
chuyên ngành kế toán. Đối với sinh
viên chuyên ngành kế toán ở Học Viện
Tài Chính thì sẽ phải nghiên cứu qua
các môn học liên quan tới kiến thức kế
toán như sau:

Kiến thức cơ sở ngành là môn Nguyên
lí kế toán, tiếp đó sinh viên sẽ nghiên
cứu các môn học liên quan tới kiến
thức chuyên ngành đó là Kế toán hành
chính sự nghiệp, chuẩn mực kế toán
quốc tế,  tổ chức công tác kế toán trong
doanh nghiệp, đại cương về kế toán tập
đoàn, Kế toán doanh ngiệp nông
nghiệp, kế toán quản trị, kế toán doanh
nghiệp xây dựng, kế toán tài chính, kế
toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

Vậy việc nghiên cứu Chuẩn
mực kế toán Việt Nam có tác dụng và
ý nghĩa như thế nào với việc nghiên
cứu các môn học trên của sinh viên
chuyên ngành kế toán Học Viện Tài
Chính. Để hiểu rõ hơn vấn đề này
chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về chuẩn
mực kế toán Việt Nam. Chuẩn mực kế

C
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toán là những quy định và hướng dẫn
những nguyên tắc và yêu cầu kế toán
cơ bản, các yếu tố và điều kiện ghi
nhận các yếu tố của báo cáo tài chính
trong doanh nghiệp nhằm :

- Làm cơ sở xây dựng và hoàn
thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ
kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống
nhất.

- Giúp cho doanh nghiệp ghi chép
kế toán và lập báo cáo tài chính theo
các chuẩn mực kế toán và báo cáo kế
toán đã ban hành một cách thống nhất
và xử lý các vấn đề chưa được quy
định cụ thể nhằm đảm bảo cho các
thông tin trên báo cáo tài chính phản
ánh trung thực, hợp lý.

- Giúp cho kiểm toán viên và
người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về
sự phù hợp của báo cáo tài chính với
chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

- Giúp cho người sử dụng báo
cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin
được lập phù hợp với chuẩn mực kế
toán và chế độ kế toán.

Qua đó chúng ta có thể thấy hệ
thống chuẩn mực kế toán Việt Nam có
tác dụng vô cùng quan trọng đối với
công tác kế toán và quản lí trong các
doanh nghiệp. Do vậy việc nghiên cứu
chuẩn mực kế toán đối với sinh viên
chuyên ngành kế toán là cơ hội giúp
cho sinh viên có thêm những kiến thức
bổ ích, làm tiền đề vững chắc cho việc
nghiên cứu các môn học liên quan tới
chuyên ngành kế toán cũng như tạo
điều kiện cho sinh viên làm quen với
những quy định, nguyên tắc trong công
tác kế toán, giúp cho sinh viên ý thức
rõ hơn về công việc mình sẽ làm trong

tương lai, và đảm bảo được chất lượng
thông tin mà kế toán viên (những sinh
viên chuyên ngành kế toán trong tương
lai) cung cấp trung thực, hợp lý, đáp
ứng tốt nhất những yêu cầu của các
doanh nghiệp đối với một kế toán viên.

Nói về những thuận lợi trong
việc nghiên cứu chuẩn mực kế toán
của sinh viên chuyên ngành kế toán
hiện nay ta phải kể đến một số thuận
lợi như sau:

- Nhà trường là nguồn tìm kiếm
thông tin trực tiếp, rất đơn giản mà lại
hữu ích với sinh viên chúng ta. Thư
viện của trường với rất nhiều đầu sách,
phục vụ sinh viên thường xuyên cùng
với đó là hệ thống phòng đọc yên tĩnh
nên đó là điều kiện rất thuận lợi cho
sinh viên có thể nghiên cứu các cuốn
sách hay phục vụ cho nhu cầu học tập
và nghiên cứu của mình khi cần trong
đó có cả việc nghiên cứu chuẩn mực kế
toán của các bạn sinh viên.

- Cùng với đó mỗi bạn sinh viên
hầu như đều được trang bị cho mình
một chiếc máy tính xách tay. Và chỉ
cần một thao tác rất đơn giản là vào
mạng Internet có thể lấy được rất nhiều
những thông tin và bạn chỉ cần biết
chọn lọc những thông tin bạn thấy cần
thiết là ổn.

- Ngoài ra ở Học Viện Tài Chính
chúng ta thực hiện đào tạo theo hình
thức tín chỉ, thời gian lên lớp ngắn tạo
điều kiện cho sinh viên có nhiều thời
gian tự học, tự nghiên cứu ở nhà. Do
vậy nếu như biết cách bố trí thời gian
hợp lý các bạn sẽ có nhiều thời gian để
trau dồi các kiến thức, thông tin cần
thiết, đảm bảo cho hiệu quả học tập
của các bạn cao hơn. Thời gian tự học
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đó đối với các bạn sinh viên chuyên
ngành kế toán thì việc nghiên cứu
chuẩn mực kế toán là rất cần thiết và
hữu ích. Cùng với đó việc học nhóm
của các bạn sinh viên cũng sẽ đem lại
nhiều lợi ích. Khi học nhóm các bạn sẽ
cùng nhau đặt ra những câu hỏi và câu
trả lời giúp cho mỗi bạn có thể hiểu
vấn đề một cách cặn kẽ hơn. Do vậy
lập một nhóm cùng nhau nghiên cứu
chuẩn mực kế toán cũng không ngoại
lệ.

Bên cạnh những thuận lợi kể trên,
việc nghiên cứu chuẩn mực kế toán
trong sinh viên cũng gặp phải không ít
khó khăn.

- Do khái niệm chuẩn mực kế
toán không mấy phổ biến và nội dung
cũng khá dài, không phải ai đọc là đều
có thể hiểu hết ngay được dẫn đến một
hiện tượng chung đó là các bạn sinh
viên năm nhất, năm hai thì thường
không biết đến khái niệm chuẩn mực
kế toán, nhưng có những bạn biết tới
khái niệm này rồi, có tìm đọc nhưng lại
chưa được học các môn chuyên ngành
kế toán nên đọc mà có thể không hiểu
được nội dung và ý nghĩa của nó do đó
các bạn sẽ có tâm lý chán nản hoặc do
nghe thấy khái niệm này là nghĩ ngay
toàn những nội dung giống như trong
luật, thông tư nên các bạn sinh viên
không có hứng thú tìm đọc. Còn với
các bạn sinh viên năm 3, năm 4 thì chủ
yếu là khối lượng kiến thức ngày càng
nhiều cùng với đó là không thu xếp
được thời gian học tập khoa học nên
dù đã và đang nghiên cứu các môn
chuyên ngành kế toán cũng lại không
tìm đọc chuẩn mực kế toán dù cho đó
là một công việc rất cần thiết. Cùng

với đó là chuẩn mực kế toán Việt Nam
còn tồn tại một số điểm khác biệt với
chuẩn mực kế toán quốc tế cũng gây ra
khó khăn nhất định trong công tác
nghiên cứu chuẩn mực kế toán của
sinh viên hiện nay.

- Một bộ phận sinh viên chưa ý
thức đúng đắn về chuyên ngành kế
toán mình đang theo học cũng như là
công việc mình sẽ phải làm sau này
nên chưa có ý thức tích cực tìm kiếm,
trau dồi thông tin, trong đó có việc đọc
chuẩn mực kế toán.

- Nhiều sinh viên chưa có thói
quen tự học, tự đọc sách, tự nghiên cứu
còn ỷ lại vào thầy cô do còn chịu nhiều
ảnh hưởng của giáo dục phổ thông.
Sinh viên chưa biết tự đặt câu hỏi rồi
tìm cách giải đáp thắc mắc hoặc có
nhưng chưa sâu sắc. Nhiều sinh viên
còn bị áp lực nặng về điểm số, học để
thi chứ không quan tâm kiến thức đó từ
đâu mà có và học nó để làm gì. Tất cả
những vấn đề này đều được thầy, cô
giáo giới thiệu cho ngay tại buổi học
đầu tiên. Đó thường là nội dung, ý
nghĩa và phương pháp nghiên cứu môn
học cùng các tài liệu tham khảo thì đa
phần sinh viên lại thường không mấy
quan tâm tới nội dung này. Đây cũng
chính là lí do tại sao có ít sinh viên biết
đến và nghiên cứu chuẩn mực kế toán.

- Ngoài ra hình thức đào tạo theo
hệ thống tín chỉ có nhiều mặt tích cực
thì lại cũng tạo khe hở cho những sinh
viên ý thức kém, lười học không biết
sử dụng thời gian tự học ở nhà để làm
những việc hữu ích mà thay vào đó là
thường xuyên chơi game, điện tử, xem
phim… Nhiều bạn sinh viên có máy
tính nhưng lại không biết sử dụng thiết
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bị tuyệt vời này vào những việc học
tập chính đáng, giải trí không đúng
cách…

Vậy làm thế nào để khắc phục
được những khó khăn trên, tạo điều
kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho sinh
viên chuyên ngành kế toán có thể
nghiên cứu chuẩn mực kế toán một
cách nghiêm túc,có hiệu quả? Để làm
được điều này cần thiết phải có sự kết
hợp từ hai phía đó là nhà trường và bản
thân sinh viên. Trong đó phải khẳng
định yếu tố quyết định sự thành công
đó là bản thân mỗi sinh viên.

- Mỗi sinh viên nói chung và sinh
viên chuyên ngành kế toán nói riêng
cần phải tìm ra cho mình một phương
pháp học tập nghiên cứu thật phù hợp,
sắp xếp thời gian thật hợp lí để có thể
phát huy tốt nhất những ưu điểm của
hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ,
vừa đạt được kết quả học tập cao lại
vừa có thể tự trau dồi làm phong phú
kiến thức cho chính bản thân mình.

- Về phía nhà trường nên chú
trọng nhấn mạnh cho sinh viên biết về
ngành nghề kế toán mình đang theo
học để sinh viên có thể ý thức rõ hơn
về nhiệm vụ học tập của mình, tích cực
tìm đọc các tài liệu liên quan tới môn
học, từ đó chắc chắn là việc nghiên

cứu chuẩn mực kế toán đối với các bạn
sinh viên chuyên ngành kế toán sẽ trở
nên phổ biến. Trong các giờ lên lớp
nếu có nội dung liên quan hoặc được
đề cập trong chuẩn mực kế toán Việt
Nam thì thầy cô nên nhấn mạnh nội
dung này có trong chuẩn mực từ đó sẽ
khiến cho sinh viên bắt buộc phải tìm
đọc chuẩn mực kế toán để có thể hiểu
bài kĩ hơn.

Tuy công tác nghiên cứu chuẩn
mực kế toán trong sinh viên còn tồn tại
rất nhiều khó khăn mặc dù bên cạnh đó
cũng vẫn có những thuận lợi nhất định,
song là sinh viên chuyên ngành kế toán
thì phải luôn nhận thức rõ ràng rằng
việc đọc chuẩn mực, thông tư là không
thể bỏ qua. Chúng ta hãy cùng nhau
tạo nên một đội ngũ kế toán viên trong
tương lai vừa có năng lực chuyên môn
cao, vừa có đạo đức nghề nghiệp để
góp phần thúc đẩy sự phát triển của
doanh nghiệp và đất nước.

Tài liệu tham khảo:

1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Chương trình đào tạo quy định
về quản lí đào tạo và quản lí
sinh viên của Học Viện Tài
Chính.
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KHÓ KHĂN THUẬN LỢI CỦA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CHUẨN MỰC KẾ
TOÁN KIỂM TOÁN TRONG HỌC TẬP CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TẠI

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Lưu Minh Thắng

CLB Kế toán Kiểm toán viên

ế toán – Kiểm toán là
một trong những
ngành hot thu hút một

lượng lớn sinh viên đăng kí trong thời
gian qua đã khiến ngành này đang dư
một lượng cung không nhỏ. Việc phải
cạnh tranh với một lượng lớn sinh viên
Kế toán Kiểm toán sau 4 năm học đại
học là điều tất yếu. Vậy đâu là lợi thế
cho các bạn? Đây là một câu hỏi mà
nhiều sinh viên đang trăn trở trong quá
trình cạnh tranh đầy khốc liệt như vậy.
Việc các bạn trang bị cho mình kiến
thức chuyên môn tốt bằng cách cập
nhật và nắm vững các chuẩn mực Kế
toán – Kiểm toán cũng là một lợi thế
cho bạn sau khi tốt nghiệp.

Chuẩn mực Kế toán Kiểm toán
là những văn bản được xây dựng dựa
trên cơ sở nguồn Luật Kế toán, Luật
Kiểm toán của từng quốc gia và Chuẩn
mực Kế toán, Kiểm toán quốc tế.
Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán đưa ra
những nguyên tắc cơ bản và các quy
định có tính nguyên tắc, mực thước về
phương pháp kỹ thuật chủ yếu trong kế
toán kiểm toán, những hướng dẫn thể
thức áp dụng các nguyên tắc và
phương pháp cơ bản  đó trong quá
trình Kế toán, Kiểm toán. Để hướng
dẫn chi tiết hơn về các chuẩn mực có
thông tư của Bộ Tài chính.

Thuận lợi của vấn đề nghiên
cứu chuẩn mực Kế toán – Kiểm toán
của trong quá trình giảng dạy, học
tập các môn chuyên ngành:

Một là: Sự hiện đại trong phát
triển Công nghệ thông tin:

Công nghệ thông tin phát triển
giúp cho công tác tìm kiếm tài liệu
tham khảo trở nên dễ dàng. Hiện tại
với 26 chuẩn mực kế toán, 37 chuẩn
mực kiểm toán cùng với thông tư
hướng dẫn đi kèm rất dễ dàng tìm kiếm
trên mạng internet. Truy cập vào một
số trang chuyên môn nổi tiếng bạn đều
dễ dàng tìm được như webketoan.com,
kiemtoan.com.vn, hay vacpa.org.vn,…
Hàng kì, VACPA (Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt nam) đều có phát hành
e-book tập hợp đầy đủ tài liệu Kế toán
kiểm toán (gồm cả chuẩn mực) để hỗ
trợ tốt nhất cho Kế toán, Kiểm toán
viên và cả sinh viên chuyên ngành Kế
toán, Kiểm toán.

Hai là: Trong quá trình giảng
dạy trên lớp, sinh viên được giảng
viên giới thiệu khá đầy đủ về các
chuẩn mực liên quan

Đại học là nơi trang bị những
kiến thức khoa học, phương pháp luận
cho sinh viên. Tại Học viện Tài chính
việc phổ biến kiến thức trong chuẩn

K
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mực Kế toán Kiểm toán luôn được
giảng viên chú trọng khi giảng bài. Ví
dụ: Khi bắt đầu giảng dạy Kế toán tài
chính tại bất kì lớp nào, ngoài giáo
trình, các giảng viên luôn luôn yêu cầu
sinh viên chuẩn bị them tài liệu tham
khảo như các chuẩn mực Kế toán liên
quan, Luật Kế toán, Chế độ hay thông
tư hướng dẫn,…. Cụ thể như khi học
đến Kế toán tiền thì chuẩn mực số 10
VAS 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi
tỉ giá hối đoái  trong việc xử lí chênh
lệch tỉ giá hối đoái đánh giá lại cuối
năm. Học phần Kế toán tập đoàn thì
các chuẩn mực VAS 7, 8, 11, 25 đều
được giới thiệu trong bài giảng. Không
chỉ các học phần Kế toán tài chính, các
học phần Kiểm toán, Kế toán công đều
được giới thiệu các chuẩn mực tương
ứng để  sinh viên tham khảo. Các
giảng viên không chỉ giới thiệu mà còn
tìm thêm giúp sinh viên những thông
tư, nghị định liên quan và gửi qua hòm
thư điện tử trực tiếp tới từng lớp. Điều
đó thể hiện sự coi trọng tầm quan trọng
của chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán
trong việc nghiên cứu, học tập đối với
sinh viên. Người kế toán, kiểm toán
luôn luôn phải nắm vững chuẩn mực
để áp dụng vào thực tế.

Ba là: Đội ngũ giảng viên
giảng dạy Kế toán Kiểm toán có
trình độ cao, giàu chuyên môn

Cùng với việc giới thiệu, định
hướng cho sinh viên tiếp cận chuẩn
mực Kế toán Kiểm toán, chính các
giảng viên trong Khoa Kế toán cũng
trực tiếp cập nhật , trang bị và bổ sung
cho mình kiến thức chuyên môn vững
chắc để sinh viên nắm rõ nhất kiến
thức chuẩn mực cung cấp. Hiện tại, tại

Khoa Kế toán có có 04 Giáo sư, 06
PGS, 20 Tiến sỹ, 30 Thạc sỹ và 10 nhà
giáo ưu tú; giáo viên cơ hữu có trình
độ từ Thạc sỹ trở lên chiếm gần 80%.
Với đội ngũ giảng viên như trên, việc
giúp đỡ, hướng dẫn sinh viên trong
công tác nghiên cứu chuẩn mực Kế
toán – Kiểm toán tương đối thuận lợi,
không chỉ mang lại cho sinh viên
những kiến thức khái niệm cơ bản về
Kế toán Kiểm toán, phương pháp học
tập, nghiên cứu các chuẩn mực một
cách đúng đắn có hiệu quả mà còn có
một tầm hiểu biết sâu rộng để giải đáp
thắc mắc của sinh viên về những vấn
đề thực tế nảy sinh ngoài sách vở, lý
thuyết…

Khó khăn trong việc nghiên
cứu các chuẩn mực Kế toán, Kiểm
toán trong giảng dạy và học tập môn
chuyên ngành

Một là: Sinh viên vẫn còn
quan niệm đọc chuẩn mực để thi,
chưa chú trọng nghiên cứu kĩ và sâu.

Thực trạng vẫn tồn tại các bạn
sinh viên chú trọng học chuẩn mực để
thi chứ chưa chú trọng nghiên cứu kĩ
về chuẩn mực đó. Các bạn nghiên cứu
một cách “cưỡi ngựa xem hoa” để
phục vụ việc thi thật tốt nên có tình
trạng khi gặp vấn đề mở rộng khiến
các bạn bỡ ngỡ. Ví dụ, trong Đại
cương Kế toán Tập đoàn, việc môn này
chưa có giáo trình, chủ yếu là dung
slide và chuẩn mực VAS 7, 8, 25,…
cùng  thông tư đi kèm với một số ví dụ
được trích dẫn từ thông tư để các bạn
làm quen với việc hợp nhất báo cáo tài
chính. Tuy nhiên, khi đề có thay đổi
chút xíu trong thời gian hợp nhất, hay
số liệu không quen thuộc với ví dụ đã
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khiến nhiều sinh viên lung túng và
không giải quyết được vấn đề.

Hai là: Việc chưa thống nhất
trong giảng dạy khiến sinh viên khó
định hướng.

Việc giảng dạy của giảng viên
tại nhiều giảng đường đôi khi còn chưa
thống nhất như bộ môn quy định. Đôi
khi có một số mâu thuẫn giữa chuẩn
mực và chế độ cũng khiến nhiều giảng
viên chưa cụ thể trong việc giải đáp
thắc mắc với sinh viên. Điều này khiến
sinh viên phân vân không biết nên làm
theo hướng nào, dẫn tới hiểu nhầm ý
nghĩa của chuẩn mực.

Ba là: Hoạt động nghiên cứu
khoa học liên quan tới chuẩn mực kế
toán kiểm toán còn hạn chế

Theo thống kê từ Ban quản lí
đào tạo, tỉ lệ sinh viên Khoa Kế toán
tham gia viết nội san còn ở mức thấp
so với sinh viên khoa khác, đặc biệt
chủ đề liên quan đến Kế toán Kiểm
toán cũng rất ít. Điều đó cũng rất đáng
báo động. Phần lớn sinh viên tham gia
hội thảo khoa học còn chưa chú ý tập
trung, lĩnh hội kiến thức mà không tập
trung, sử dụng điện thoại trong hội
thảo. Việc sinh viên chưa được trang bị
phương pháp luận trong nghiên cứu
khoa học cũng là rào cản khiến sinh
viên khó tiếp cận với hoạt động nghiên
cứu khoa học trong Kế toán Kiểm
toán.

Để giải quyết khó khăn trên,
đâu là giải pháp?

Để cải thiện những vấn đề trên,
một số giải pháp được đề xuất.

Một là: Định hướng cho sinh
viên về phương pháp tiếp cận chuẩn
mực Kế toán Kiểm toán

Không chỉ giúp sinh viên được
biết về các chuẩn mực, văn bản liên
quan tới học phần đang học, mà giảng
viên còn giúp sinh viên hiểu rõ bản
chất, có cách tiếp cận khoa học và mở
rộng vấn đề để khi gặp tình huống mới
có thể vận dụng dễ dàng. Ngoài ra,
giảng viên có thể giải đáp, giúp đỡ và
hiểu rõ cặn kẽ để có thể giúp sinh viên
hiểu đúng bản chất các chuẩn mực liên
quan.

Hai là: Tăng cường hoạt động
nghiên cứu khoa học trong sinh viên,
khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu
khoa học trong học tập các môn
chuyên ngành.

Hiện tại khoa Kế toán đang bảo
trợ CLB Kế toán Kiểm toán viên hoạt
động. Tuy nhiên phần lớn hoạt động
của CLB còn thiên nhiều về hướng
nghiệp, hoạt động chuyên môn, thúc
đẩy nghiên cứu khoa học trong học tập
các môn chuyên ngành còn chưa tốt .
Ban chủ nhiệm Khoa cần có biện pháp
hỗ trợ CLB trong công tác tổ chức
những buổi cập nhật Kiến thức phù
hợp với đối tượng sinh viên, các lớp
nghiên cứu khoa học và giải đáp thắc
mắc việc nghiên cứu chuẩn mực trong
các môn chuyên ngành. Với vai trò đắc
lực cùng Liên chi đoàn khoa trong hoạt
động sinh viên, CLB cũng là một địa
chỉ uy tín cho sinh viên khoa sinh hoạt,
như vậy hoạt động giúp đỡ nhau trong
công tác nghiên cứu chuẩn mực trong
học tập các môn chuyên ngành được
nâng cao.
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Ba là: Thống nhất trong nội
dung giảng dạy truyền đạt đến sinh
viên

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp,
Bộ môn Kiểm toán của Khoa cần
thống nhất chung việc sử dụng thông
tin hướng dẫn từ chuẩn mực trong
giảng dạy các môn chuyên ngành. Vấn
đề thắc mắc từ phía sinh viên cần được
giải đáp một cách thống nhất trong
toàn khoa cũng như sinh viên khoa
khác giúp các bạn không bị phân vân,
hiểu sai bản chất vấn đề.

Bốn là: Xây dựng trang web
Khoa thành một địa chỉ tin cậy để
sinh viên tìm kiếm chuẩn mực, tài
liệu liên quan được thuận tiện.

Khoa kế toán chính thức đưa
vào sử dụng website tại địa chỉ
http://www.hvtc.edu.vn/khoaketoan
nhưng tuy nhiên thông tin vẫn còn

nghèo nàn. Hi vọng trong thời gian tới,
khoa đưa tài liệu cần thiết như chuẩn
mực Kế toán Kiểm toán, bài nghiên
cứu liên quan hay bài tập áp  dụng
cùng với xây dựng box trả lời trực
tuyến sẽ giúp ích rất lớn cho sinh viên
nắm sâu và chắc chuẩn mực Kế toán,
Kiểm toán.

Hi vọng, với những giải pháp trên,
hoạt động động nghiên cứu chuẩn mực
Kế toán, Kiểm toán của sinh viên Tài
chính được nâng cao, chất lượng
chuyên môn được cải thiện và tương
lai trở thành những Kế toán viên, Kiểm
toán viên tài năng phụ vự cho quá trình
hội nhập sâu rộng của nền kinh tế.

Tài liệu tham khảo:

www.hvtc.edu.vn/khoaketoan -
Cổng thông tin điện tử Khoa Kế toán

www.aaclub-aof.org – Website
CLB Kế toán Kiểm toán viên



Hội thảo khoa học SV “Trao đổi về hệ thống chuẩn mực Kế toán - Kiểm toán Việt Nam”

120

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC CHUẨN
MỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH

Lý Thị Huyền

CQ49/21.04

uá trình hội nhập kinh tế quốc tế
đòi hỏi khách quan sự cải cách thể
chế cũng như công cụ vận hành và

kiểm soát nền kinh tế. Muốn vận hành tốt
các công cụ để kiểm soát nền kinh tế hiện
nay, việc áp dụng các chuẩn mực, thông
tư hướng dẫn,luật ban hành …cần kịp
thời và đầy đủ. Đối với sinh viên chuyên
ngành kế toán -kiểm toán, việc tiếp cận
các thông tin, tài liệu có liên quan cũng
như việc cập nhật thường xuyên luôn là
vấn đề hết sức cần thiết. Hiện nay,quá
trình nghiên cứu chuẩn mực của các sinh
viên có một số thuận lợi nhất định và khó
khăn riêng. Mục tiêu chính của bài viết là
đưa ra thuận lợi, khó khăn trong việc
nghiên cứu các chuẩn mực kế toán, kiểm
toán đồng thời đưa ra thảo luận các giải
pháp thiết thực và trọng tâm để giải quyết
tốt nhất các khó khăn đó. Nâng cao mức
độ tiếp cận của các sinh viên đối với
chuẩn mực ,tạo điều kiện thuận lợi cho
ngành nghề các bạn sau này. Đây là vấn
đề hết sức thiết thực đối với sinh viên
chuyên ngành kế toán ,kiểm toán.

Thuận lợi và khó khăn trong
nghiên cứu chuẩn mực Kế toán, Kiểm
toán đối với sinh viên

Về phía nhà nước

Thuận lợi:

- Hiện nay đã có hệ thống các chuẩn
mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán đã
được ban hành, nhiều thông tư, nghị định,
điều luật áp dụng, đã có nhiều sự thay đổi

,bổ sung, đây hệ thống căn bản làm cơ sở
vận hành và kiểm soát nền kinh tế.

Khó khăn :

- Hệ thống văn bản pháp luật về kế
toán,kiểm toán không chỉ thiếu mà còn
chưa đồng bộ.Nhiều chuẩn mực còn mang
nhiều đặc thù nền kinh tế Việt Nam mà
chưa đúng với thông lệ quốc tế ,chưa đáp
ứng được yêu cầu minh bạch thông tin
ngày càng cao trong nền kinh tế thị
trường.

Về phía các doanh nghiệp

Thuận lợi:

- Tuy chưa nhiều nhưng các doanh
nghiệp đã có những buổi tiếp xúc với sinh
viên thông qua các chương trình, hội thảo
gặp mặt nhằm mục đích cho sinh viên
thấy được thực tế làm việc tại các doanh
nghiệp,định hướng cho sinh viên sau khi
ra trường giúp sinh viên thấy tầm quan
trọng của việc nghiên cứu các chuẩn mực
kế toán,kiểm toán.

Khó khăn :

- Chưa có nhiều ý kiến phản hồi về
thuận lợi ,khó khăn,rào cản trong việc áp
dụng các chuẩn mực kế toán,kiểm toán
trong nước,đặc biệt trong giao dịch quốc
tế để có biện pháp xây dựng và hoàn thiện
hệ thống chuẩn mực.

Về phía các trường Đại học, học
viện

Thuận lợi:

Q
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- Các trường Đại học  có đội ngũ
giảng viên có kinh nghiệm,kiến thức
chuyên sâu về kế toán kiểm toán ,nhiều
thầy cô là giáo sư ,tiến sỹ ,thạc sỹ có kinh
nghiệm cao trong việc giảng dạy và có
kinh nghiệm thực tế trong các doanh
nghiệp,có lòng yêu nghề ,có trách nhiệm
đối với các sinh viên.

- Đã có những buổi hội thảo định
hướng cho sinh viên,có ngày hội kế toán
kiểm toán thường niên,có câu lạc bộ kế
toán kiểm toán với nhiều hoạt động liên
kết với doanh nghiệp,có sự liên kết đào
tạo các chứng chỉ kế toán,kiểm toán
(ACCA),các lớp đào tạo kế toán của trung
tâm CFI trong trường…

Tuy nhiên còn một số khó khăn :

- Chưa có hướng dẫn cụ thể cho sinh
viên về việc nghiên cứu các chuẩn mực,
nhất là các chuẩn mực khó.Hơn nữa các
chuẩn mực,các thông tư nhiều và thường
xuyên có sự thay đổi.Vì vậy việc nghiên
cứu của sinh viên còn gặp nhiều khó khăn
trong việc tiếp cận đầy đủ các chuẩn mực.

- Chưa có sự kiểm soát về vấn đề
nghiên cứu chuẩn mực của sinh viên.Việc
nghiên cứu chuẩn mực của sinh viên
không có sự kiểm tra chặt chẽ của các
thầy cô, chưa thực sự tạo thành thói quen
cho sinh viên .Dẫn đến sinh viên chưa có
thói quen đọc và nghiên cứu chuẩn mực
kế toán ,kiểm toán.

- Các buổi thực tế hướng dẫn sinh
viên cũng như tiếp cận đối với các doanh
nghiệp còn ít nên cơ hội tiếp xúc trực tiếp
của sinh viên còn hạn chế ,dẫn đến việc
hiểu sâu các chuẩn mực là vấn đề khó
khăn.

Về phía sinh viên hiện nay

Thuận lợi:

- Ngày nay công nghệ thông tin phát
triển mạnh,việc tiếp cận với các chuẩn
mực hay việc cập nhật sự thay đổi các
chuẩn mực của sinh viên đơn giản hơn rất
nhiều.

- Học tập trong một môi trường có
truyền thống học tập, nhiều giảng viên
giàu kinh nghiệm giảng dạy cũng như
kinh nghiệm thực tế, có trách nhiệm đối
với sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất đối
với việc nghiên cứu của sinh viên.Hơn
nữa sinh viên có nhiều cơ hội viết bài
nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực
này,có cơ hội tiếp xúc nhiều với các DN
,học hỏi các vấn đề thực tiễn…

Khó khăn :

- Sinh viên chưa thấy được sự cần
thiết của việc nghiên cứu các chuẩn mực
kế toán,kiểm toán .Các bạn chỉ học những
gì thầy cô dạy,chưa có tính độc lập trong
nghiên cứu.Chuẩn mực phải nghiên cứu
thường xuyên và lâu dài mới có thể hiểu
được nó chứ chưa nói đến hiểu sâu.Đọc
lướt qua hay gần thi mới đọc như vậy thì
việc nghiên cứu chuẩn mực sẽ không hiệu
quả.

- Tiếng anh của sinh viên còn kém
,do đó khó khăn trong việc tiếp cận các
chuẩn mực kế toán ,kiểm toán quốc tế,dẫn
đến khó khăn trong việc so sánh sự khác
nhau của các chuẩn mực,làm cho các sinh
viên không có cái nhìn tổng quát và hiểu
sâu về các chuẩn mực.

- Sinh viên chưa có cái nhìn tổng
quát về việc ngành học và nghề mà mình
sẽ làm sau này ,chưa có kế hoạch học tập
và thái độ học tập đúng đắn, chưa biết
mình sẽ học gì ,phải nghiên cứu những gì
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,chưa có tình yêu đối với nghề kế toán
,kiểm toán.

- Thực trạng học thuộc nhiều
môn,phương pháp học chưa hiệu quả,học
máy chiếu sinh viên chỉ nhìn mà không
đọng lại nhiều kiến thức dẫn đến nhiều
bạn không chịu suy nghĩ ,không phát triển
tư duy.Nghiên cứu chuẩn mực sẽ gặp khó
khăn.

Giải pháp cho sinh viên trong
việc nghiên cứu chuẩn mực kế
toán,kiểm toán

Đối với nhà nước

- Xây dựng,bổ sung các chuẩn mực
,các thông tư hướng dẫn phù hợp với thực
tiễn Việt Nam và phù hợp với các chuẩn
mực kế toán,kiểm toán quốc tế như hợp
tác về mặt chuyên môn của các hiệp
hội,các chuyên gia kế toán,công ty dịch
vụ kế toán,kiểm toán,trường đại học nhằm
tăng cường sự phù hợp với thực tiễn Việt
Nam hiện nay,hơn nữa cần nỗ lực hợp tác
quốc tế về việc trao đổi kinh nghiệm,cập
nhật các kiến thức mới,kết hợp chặt chẽ
đối với tổ chức ,cơ quan kế toán ,kiểm
toán quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp

Thứ nhất, cần thường xuyên tổ
chức và liên kết với trường để định hướng
cho sinh viên về nghề nghiệp của sinh
viên sau này,cần có kế hoạch cho sinh
viên tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn nữa để
có được trải nghiệm thực tế của sinh
viên,thông qua quá trình làm việc thực
tế,các bạn sẽ có định hướng cụ thể cho
bản thân cũng như thấy được sự cần thiết
về việc học tập và nghiên cứu các chuẩn
mực kế toán,kiểm toán.

Thứ hai, thường xuyên đưa ra các
phản hồi trong quá trình thực hiện các
giao dịch trong và ngoài nước để có thể
thấy được những thiếu sót cần bổ sung
hay những chuẩn mực ,thông tư cần thay
đổi cho vừa phù hợp với thực tiễn Việt
Nam lại vừa đáp ứng theo thông lệ quốc
tế.

Đối với nhà trường

Thứ nhất, hướng dẫn cụ thể cho
sinh viên về việc học tập và nghiên cứu
chuẩn mực,nhất là các chuẩn mực khó rất
cần đến việc hướng dẫn của các thầy cô
giáo trong trường,ngoài ra cần có sự kiểm
tra việc nghiên cứu của sinh viên xem
mức độ nghiên cứu đến đâu,từ đó có
những khắc phục hạn chế cho từng nhóm
đối tượng sinh viên.

Thứ hai, tích cực xây dựng hệ
thống chuẩn mực kế toán Việt Nam,tích
cực trao đổi và tiếp thu kinh nghiệm từ
các học viên của các quốc gia có hệ thống
kế toán phát triển hay các nước ban hành
chuẩn mực kế toán.

Thứ ba, tăng cường cho sinh viên
nghiên cứu khoa học về  lĩnh vực kế toán
,kiểm toán ,phổ biến các bài viết để cho
mọi người lấy đó làm tài liệu nghiên học
tập và nghiên cứu tiếp sau,thường xuyên
tổ chức các buổi hội thảo định hướng học
tập cho sinh viên ,tăng cường hoạt động
của câu lạc bộ kế toán kiểm toán trong
trường :tổ chức các cuộc thi ,liên kết với
các DN để tổ chức các sự kiện thực tế về
lĩnh vực kế toán ,kiểm toán.

Thứ tư, chương trình đào tạo cần
có sự thay đổi nhằm trang bị cho sinh
viên những kiến thức ,kỹ năng vừa phải
phù hợp với thực tiễn Việt Nam ,vừa đáp
ứng được yêu cầu hội nhập kế toán,kiểm
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toán quốc tế.Các chương trình giảng
dạy,các tài liệu phải thiết kế lại cho phù
hợp hay cập nhật thường xuyên các chuẩn
mực kế toán,kiểm toán.

Thứ năm, nhà trường là cầu nối
giữa các doanh nghiệp và sinh viên,cập
nhật thay đổi của các chuẩn mực kế
toán,kiểm toán ,hướng dẫn và thu thập ý
kiến đóng góp mới từ phía các doanh
nghiệp về các chuẩn mực kế toán ,kiểm
toán.

Thứ sáu, có thể thay đổi một chút
thời gian học và thi của sinh viên bởi vì
hầu hết các môn học trong thời gian rất
ngắn ,các bạn chưa có thời gian để hiểu
sâu và nghiên cứu chưa được nhiều,kéo
dài thời gian học giúp các bạn có thêm
thời gian tiếp thu và thực hành chuẩn mực
tốt hơn.Nâng cao kỹ năng học và nghiên
cứu của sinh viên.

Thứ bảy, thay cách kiểm tra vấn
đáp cho cách kiểm tra tự luận hiện tại đối
với các môn về kế toán ,kiểm toán giúp
cho các bạn học sâu hơn,thay đổi đề thi
sao cho phù hợp với thực tế Việt Nam
cũng như quốc tế.Khuyến khích đưa ra
các tình huống trong chuẩn mực ngoài
sách giáo trình nhằm giúp sinh viên  chủ
động hơn trong nghiên cứu chuẩn mực.

Thứ tám, thường xuyên khảo sát
chất lượng giảng dạy của giảng viên,khảo
sát để biết ý kiến của sinh viên về những
khó khăn về vấn đề tiếp cận và nghiên
cứu chuẩn mực,nguyện vọng của sinh
viên về phương pháp giảng dạy…

Đối với sinh viên

Thứ nhất, tự cập nhật sự thay đổi
trong các chuẩn mực ,thông tư hướng dẫn
chuẩn mực để có thể nắm bắt được cái
mới ,hiểu sâu và đầy đủ các chuẩn mực.

Thứ hai, thay đổi thái độ học tập
,nghiên cứu chuẩn mực, tiếp cận một cách
có hệ thống để giải quyết cốt lõi các vấn
đề ,chứ không phải chỉ học vì điểm ,hay
trong giai đoạn ngắn.Nghiên cứu chuẩn
mực thường xuyên,liên tục ,tính độc lập
trong việc nghiên cứu .

Thứ ba, tham gia ngày càng nhiều
vào hoạt động nghiên cứu khoa học của
trường,nghe các buổi hội thảo hướng dẫn
,định hướng của nhà trường ,tham gia vào
các hoạt động thực tế với các doanh
nghiệp.Tích cực tham gia trong các ngày
hội kế toán, kiểm toán.Thi các cuộc thi
chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp kế toán
,kiểm toán để có thêm kinh nghiệm thực
tiễn.

Thứ tư, nâng cao khả năng tiếng
anh ,để có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp
cận các chuẩn mực kế toán,kiểm toán
quốc tế,dễ dàng hơn trong việc tiếp cận sự
thay đổi các chuẩn mực quốc tế.

Thứ năm, thường xuyên có các ý
kiến đóng góp với nhà trường về khó
khăn trong  việc nghiên cứu chuẩn
mực,đưa ra các kiến nghị về các phương
pháp hay trong học tập.Đưa ra góp ý về
phương pháp dạy nhằm tạo sự phù hợp
cho sinh viên để có những bước cải tiến
mới trong việc học và nghiên cứu chuẩn
mực của sinh viên.

Trên đây đã đề cập đến những
thuận lợi, khó khan trong việc tiếp cận và
nghiên cứu chuẩn mực của sinh viên ,còn
nhiều khó khăn khách quan từ nhiều phía
cũng như những nguyên nhân chủ quan từ
chính bản thân mỗi sinh viên.Chúng ta
cần cố gắng khắc phục hạn chế đó để việc
nghiên cứu chuẩn mực kế toán,kiểm toán
của sinh viên thuận lợi hơn. Do giới hạn
thời gian và sự hiểu biết bài viết không
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tránh khỏi phần thiếu sót hay phiến diện.
Rất mong được sự quan tâm của thầy cô
và các bạn để hoàn thiện bài viết, từ đó

giúp việc học tập,nghiên cứu chuẩn mực
của các bạn sinh viên được hiệu quả hơn.
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NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI TRONG

QUÁ TRÌNH HỌC MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Lê Thị Yến Oanh

CQ50/21.18

rong quá trình học môn học
Nguyên lý kế toán – bộ môn cơ
sở quan trọng của sinh viên

chuyên ngành Kế toán, sinh viên cần có
những bước đầu nghiên cứu về các
chuẩn mực kế toán để nắm bắt được
một cách rõ ràng, thấu đáo các khái
niệm, thuật ngữ kế toán; các quy định
và phương hướng áp dụng các nguyên
tắc và phương pháp kế toán. Như vậy,
trong điều kiện đã có những hiểu biết
căn bản về bộ môn Nguyên lý kế toán
thì sinh viên cần và nên tìm hiểu,
nghiên cứu các chuẩn mực kế toán
nhằm giúp ích cho việc học tập chuyên
ngành cũng như phát triển chuyên môn
sau này.

Chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán là những quy
tắc cơ bản và các quy định có tính mực
thước về phương pháp hạch toán, đánh
giá, thuyết minh và trình bày thông tin,
số liệu kế toán được áp dụng để hạch
toán và lập các báo cáo tài chính hoàn
toàn trung thực và khách quan về tình
trạng và hoạt động tài chính của đơn vị.
Hay nói cách khác, chuẩn mực kế toán
quy định và hướng dẫn những nội dung,
nguyên tắc, phương pháp và thủ tục kế
toán cơ bản và chung nhất để làm cơ sở

ghi chép kế toán và lập báo cáo tài
chính.

Chuẩn mực kế toán bao gồm
những nguyên tắc chung và những
nguyên tắc cụ thể.

 Nguyên tắc chung là những giả
thiết, khái niệm và nguyên tắc kế toán
cơ bản.

 Nguyên tắc cụ thể là những quy
định về nguyên tắc và phương pháp kế
toán dùng để ghi chép các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh, lập và trình bày trong
Báo cáo Tài chính.

Đặc điểm chung của chuẩn mực
kế toán:

- Là những quy định mang tính
mực thước.

- Không chỉ liên quan đến vấn đề
phương pháp hạch toán mà còn liên
quan đến cả chính sách tài chính.

- Linh hoạt hơn luật và dễ sửa đổi
khi cần thiết.

- Thể hiện cụ thể khuôn mẫu các
vấn đề liên quan đến thu nhận, xử lý,
trình bày và cung cấp thông tin kế toán.

- Mục đích nâng cao tính so sánh
và nhất quán.

T
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- Không đề cập chi tiết mọi khía
cạnh trong mọi nghiệp vụ giao dịch.

- Tạo điều kiện cho các kế toán
viên có thể vận dụng sự xét đoán của
mình.

Trên thế giới hiện nay có chuẩn
mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế
toán của các quốc gia.

Chuẩn mực kế toán quốc tế
(IAS), từ năm 2013 khi ban hành gọi là
các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc
tế (IFRS) do Hội đồng Chuẩn mực kế
toán quốc tế (IASB) nghiên cứu, soạn
thảo và công bố theo một quy trình nhất
định. Đến năm 2011, đã có 41 chuẩn
mực kế toán quốc tế (IAS) và 13 IFRS
được nghiên cứu, soạn thảo và công bố.
Những chuẩn mực này đề xuất và giải
quyết những vấn đề có ảnh hưởng đến
việc lập và trình bày báo cáo tài chính
của doanh nghiệp.

Hệ thống chuẩn mực kế toán
quốc tế:

1. IAS 1: Trình bày Báo cáo tài
chính.

2. IAS 2: Hàng tồn kho.

3. IAS 3: Báo cáo tài chính hợp
nhất (ban hành lần đầu năm 1976, thay
thế bởi IAS 27 và IAS 28 vào năm
1989).

4. IAS 4: Kế toán khấu hao tài sản
(không còn áp dụng năm 1999, thay thế
bởi IAS 16, IAS 22 và IAS38 vào năm
1998).

5. IAS 5: Thông tin trình bày trên
Báo cáo tài chính (ban hành năm 1976,
thay thế bởi IAS 1 có hiệu lực từ ngày
1/7/1998).

6. IAS 6: Xử lý kế toán đối với thay
đổi về giá (thay thế bởi IAS 15, không
còn áp dụng vào tháng 12/2003).

7. IAS 7: Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ.

8. IAS 8: Chính sách kế toán, thay
đổi ước tính kế toán và sai sót.

9. IAS 9: Kế toán đối với hoạt động
nghiên cứu và phát triển (thay thế bởi
IAS 38 có hiệu lực từ ngày 1/7/1999).

10. IAS 10: Các sự kiện phát sinh
sau ngày lập Báo cáo tài chính.

11. IAS 11: Hợp đồng xây dựng.

12. IAS 12: Thuế thu nhập doanh
nghiệp.

13. IAS 13: Trình bày các khoản tài
sản lưu động và nợ ngắn hạn (thay thế
bởi IAS 39 có hiệu lực từ ngày
1/7/1998).

14. IAS 14: Báo cáo bộ phận.

15. IAS 15: Thông tin phản ánh về
việc thay đổi giá (không còn áp dụng từ
tháng 12/2003).

16. IAS 16: Nhà xưởng, máy móc,
thiết bị.

17. IAS 17: Thuê tài sản.

18. IAS 18: Doanh thu.

19. IAS 19: Lợi ích của người lao
động (ban hành lần đầu năm 1998, thay
thế bởi IAS 19 năm 2011 có hiệu lực từ
ngày 1/1/2013).

20. IAS 20: Kế toán đối với các
khoản tài trợ của Chính phủ và trình
bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ.

21. IAS 21: Ảnh hưởng của việc thay
đổi tỷ giá ngoại tệ.
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22. IAS 22: Hợp nhất kinh doanh
(thay thế bởi IFRS 3 có hiệu lực vào
ngày 31/3/2004).

23. IAS 23: Chi phí đi vay.

24. IAS 24: Trình bày thông tin về
các bên có liên quan.

25. IAS 25: Kế toán các khoản đầu
tư (thay thế bởi IAS 39 và IAS 40 có
hiệu lực năm 2001).

26. IAS 26: Kế toán và báo cáo theo
quỹ lợi ích hưu trí.

27. IAS 27: Báo cáo tài chính riêng
và Báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế
bởi IFRS 10, IFRS 12 và IAS 27 năm
2011 có hiệu lực từ ngày 1/1/2013).

28. IAS 28: Kế toán đầu tư vào công
ty liên doanh, liên kết.

29. IAS 29: Báo cáo tài chính trong
điều kiện siêu lạm phát.

30. IAS 30: Công khai Báo cáo tài
chính của ngân hàng và các tổ chức
tương tự.

31. IAS 31: Lợi ích trong các khoản
đầu tư liên doanh.

32. IAS 32: Công cụ tài chính: trình
bày và công bố (thay thế bởi IFRS 7 có
hiệu lực vào năm 2007).

33. IAS 33: Lãi trên cổ phiếu.

34. IAS 34: Báo cáo tài chính giữa
niên độ.

35. IAS 35: Các bộ phận không còn
tiếp tục hoạt động (thay thế bởi IFRS 5
có hiệu lực năm 2005).

36. IAS 36: Mất giá (tổn thất) tài
sản.

37. IAS 37: Dự phòng, các khoản nợ
và tài sản bất thường.

38. IAS 38: Tài sản vô hình.

39. IAS 39: Công cụ tài chính: Xác
định và đánh giá.

40. IAS 40: Bất động sản đầu tư.

41. IAS 41: Nông nghiệp.

42. IFRS 1: Thông qua IFRS

43. IFRS 2: thanh toán trên cơ sở cổ
phiếu

44. IFRS 3: Hợp nhất Kinh doanh

45. IFRS 4: Hợp đồng bảo hiểm

46. IFRS 5: Tài sản dài hạn nắm giữ
cho mục đích bán và những bộ phận
không tiếp tục hoạt động.

47. IFRS 6: Khảo sát và đánh giá
khoảng sản

48. IFRS 7: Công cụ tài chính: trình
bày

49. IFRS 8: Báo cáo bộ phận

50. IFRS 9: Phân loại và xác định
giá trị tài sản chính

51. IFRS 10: BCTC hợp nhất

52. IFRS 11: Thỏa thuận liên doanh

53. IFRS 12: Cung cấp thong tin của
các bên lien quan

54. IFRS 13: Đo lường giá trị hợp lý

Hệ thống chuẩn mực kế toán
quốc gia được xây dựng và ban hành
dựa trên cơ sở Luật Kế toán hoặc các
luật có liên quan và hệ thống chuẩn
mực kế toán quốc tế. Tuỳ theo mỗi một
quốc gia mà chuẩn mực kế toán lại
được xây dựng khác nhau. Điển hình ở
Việt Nam, hệ thống chuẩn mực kế toán
được xây dựng dựa trên cơ sở vận dụng
có chọn lọc những quy định của hệ
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thống chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng
thời phù hợp với điều kiện phát triển
kinh tế thị trường Việt Nam hiện tại và
xu hướng phát triển tương lai, phù hợp
với hệ thống luật pháp và chính sách tài
chính, thuế của Việt Nam. Hệ thống
chuẩn mực kế toán hiện nay ở Việt
Nam bao gồm 26 chuẩn mực.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt
Nam

1. Chuẩn mực số 01: Chuẩn mực
chung

2. Chuẩn mực số 02: Hàng tồn kho

3. Chuẩn mực số 03: Tài sản cố
định hữu hình

4. Chuẩn mực số 04: Tài sản cố
định vô hình

5. Chuẩn mực số 05: Bất động sản
đầu tư

6. Chuẩn mực số 06: Thuê tài sản

7. Chuẩn mực số 07: Kế toán các
khoản đầu tư vào công ty

8. Chuẩn mực số 08: Thông tin tài
chính về những khoản góp vốn liên
doanh

9. Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng
của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

10.Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh
doanh

11.Chuẩn mực số 14: Doanh thu và
thu nhập khác

12.Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây
dựng

13.Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay

14.Chuẩn mực số 17: Thuế thu nhâp
doanh nghiệp

15.Chuẩn mực số 18: Các khoản dự
phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

16.Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo
hiểm

17.Chuẩn mực số 21: Trình bày Báo
cáo tài chính

18.Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ
sung Báo cáo tài chính của các ngân
hàng và tổ chức tài chính tương tự

19.Chuẩn mực số 23: Các sự kiên
phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

20.Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ

21.Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài
chính hợp nhất và kế toán các khoản
đầu tư vào công ty con

22.Chuẩn mực số 26: Thông tin về
các bên liên quan

23.Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài
chính giữa niên độ

24.Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ
phận

25.Chuẩn mực số 29: Thay đổi các
chính sách kế toán, ước tính kế toán và
các sai sót

26.Chuẩn mực số 30: Lãi trên cố
phiếu

Thuận lợi và khó khăn trong
việc nghiên cứu các chuẩn mực kế
toán đối với sinh viên năm thứ hai
khi bước vào môn học cơ sở - Nguyên
lý kế toán:

Nhờ có những kiến thức nền tảng
về khoa học kế toán thông qua quá trình
học môn Nguyên lý kế toán, sinh viên
năm thứ hai đã có được những thuận lợi
trong việc nghiên cứu các chuẩn mực
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kế toán. Tuy nhiên, do sự hiểu biết còn
hạn chế và kiến thức mới chỉ dừng lại ở
sự hiểu biết cơ bản, những khó khăn đặt
ra cho sinh viên trong việc nghiên cứu
các chuẩn mực kế toán cũng không hề
ít.

Thuận lợi

Thứ nhất, khi học Nguyên lý kế
toán, sinh viên sẽ nhận thức được các
quy định mang tính chuyên môn về kế
toán như những khái niệm, các nguyên
tắc kế toán; nắm bắt được những quy
tắc cơ bản, những quy định có tính mực
thước về phương pháp hạch toán, đánh
giá, thuyết minh và trình bày thông tin,
số liệu trên báo cáo tài chính. Dễ thấy
nội dung giáo trình Nguyên lý kế toán
được biên soạn rất đầy đủ các khái
niệm, các nguyên tắc nền tảng trong kế
toán; các quy tắc, quy định căn bản
trong kế toán. Đồng thời, trong quá
trình giảng dạy, giáo viên luôn lồng
ghép các ví dụ thực tế để sinh viên hiểu
sâu rộng hơn và có cái nhìn cụ thể về
từng đối tượng, từng nghiệp vụ kế toán.
Ví dụ, khái niệm và kiều kiện ghi nhận
các yếu tố của Báo cáo tài chính được
học trong bộ môn Nguyên lý kế toán đã
cung cấp cho sinh viên cái nhìn khái
quát về tiêu chuẩn ghi nhận một yếu tố
sẽ nằm ở phần nào trong Báo cáo tài
chính; các nguyên tắc kế toán, phương
pháp kế toán cung cấp cho sinh viên
cách trình bày thông tin, số liệu trên
Báo cáo tài chính… Cụ thể hơn, các
khái niệm, nguyên tắc kế toán được
cung cấp cho sinh viên giúp sinh viên
cảm thấy dễ hiểu hơn khi đọc chuẩn
mực số 01: Chuẩn mực chung. Như
vậy, nhờ những nhận thức mà sinh viên
có được trong quá trình học môn

Nguyên lý kế toán, sinh viên có thể
nắm bắt và hiểu được những nội dung
cơ bản trong các chuẩn mực kế toán
một cách chủ động hơn.

Thứ hai, sinh viên có điều kiện
để có thể vận dụng sự xét đoán của
mình khi nghiên cứu chuẩn mực kế
toán. Với những kiến thức cơ bản được
cung cấp, sinh viên có khả năng khái
quát hoá để có cái nhìn rộng và bao
quát, qua đó có thể hiểu và vận dụng
các nguyên tắc kế toán trong việc lý
giải các tình huống, nghiệp vụ kinh tế
cụ thể. Chẳng hạn như các xét đoán về
CMKT số 02: Hàng tồn kho, CMKT số
03: Tài sản cố định hữu hình, CMKT số
04: Tài sản cố định vô hình… Lấy một
ví dụ cụ thể: chuẩn mực kế toán số 03:
Tài sản cố định hữu hình. Môn học
Nguyên lý kế toán đã cung cấp cho sinh
viên khái niệm và điều kiện ghi nhận
tài sản, giáo viên giảng dạy cũng chỉ ra
tài sản cố định phải có thời gian sử
dụng trên 1 năm. Như vậy, sinh viên đã
có thể bước đầu nhận ra thế nào là tài
sản cố định hữu hình, đối tượng kế toán
nào được ghi nhận là tài sản cố định
hữu hình. Phương pháp tính giá cung
cấp cho sinh viên cách xác định giá trị
tài sản cố định hữu hình. Các phương
pháp khấu hao tài sản cố định; việc bán
lại hay thanh lý TSCĐHH có tác động
đến hao mòn TSCĐHH như thế nào;
cách ghi nhận TSCĐHH trên Bảng Cân
đối kế toán… giúp cho sinh viên có thể
tư duy về nguyên tắc và phương pháp
kế toán được áp dụng cho đối tượng kế
toán là TSCĐHH. Qua đó, sinh viên có
thể có những sự hiểu biết căn bản về
nội dung của chuẩn mực số 03.
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Thứ ba, trong quá trình học
Nguyên lý kế toán, sinh viên có thể
nhận biết được tính khuôn mẫu các vấn
đề liên quan đến thu nhận, xử lý, trình
bày và cung cấp thông tin kế toán. Và
từ đó có thể liên hệ với chuẩn mực kế
toán cũng có những chuẩn mực kế toán
liên quan như khuôn mẫu.

Thứ tư, sinh viên là những người
trẻ tuổi, có khả năng học hỏi và tiếp thu
kiến thức một cách nhanh chóng. Hơn
nữa, trong thời đại công nghệ thông tin
phát triển như hiện nay, sinh viên có
thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tài liệu
về hệ thống chuẩn mực kế toán được
cập nhật mới nhất để bổ sung kiến thức.
Trong quá trình tìm hiểu, đứng trước sự
lựa chọn của hàng chục chuẩn mực kế
toán, sinh viên có cơ hội chọn lựa
chuẩn mực mà bản thân nghĩ rằng mình
có thể hiểu được nhiều nhất để đọc dựa
vào vốn kiến thức đã có. Hơn nữa, có
rất nhiều bài báo, trang mạng sẵn có
phân tích kĩ càng từng chuẩn mực giúp
cho sinh viên tìm hiểu được cặn kẽ, tiếp
thu được những điều mà tác giả các bài
viết muốn nói nhanh chóng khi đã có
đầy đủ các kiến thức nền cần thiết mà
môn học Nguyên lý kế toán đã cung
cấp.

Khó khăn

Thứ nhất, sự lười biếng và thụ
động trong học tập. Theo kinh nghiệm
bản thân, tác giả nhận ra rằng điều quan
trọng nhất đối với việc nghiên cứu là ý
thức tự giác của sinh viên trong quá
trình học tập. Bất kể khi gặp một vấn
đề nào còn chưa rõ hay có liên quan
đến các chuẩn mực kế toán, sinh viên
cần ghi lại rồi tìm hiểu. Trong khi học
Nguyên lý kế toán, có những thuật ngữ,

khái niệm gây khó hiểu thì sinh viên
cần chủ động liên hệ với các chuẩn mực
kế toán để hiểu rõ hơn. Ví dụ như khi
học về doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ, sinh viên cần tham khảo thêm
chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu
nhập khác, để hiểu rõ hơn về doanh thu
và điều kiện ghi nhận doanh thu… Tuy
nhiên, thực tế rất ít sinh viên quan tâm
đến vấn đề đó mà chấp nhận cách hiểu
mơ hồ đủ để làm được bài tập và trả lời
được các câu hỏi trong phạm vi bài
giảng. Thậm chí còn có nhiều sinh viên
không cả quan tâm đến việc hiểu mà
chấp nhận cách học là thuộc vẹt. Thực
trạng trên là do sinh viên chưa nhận
thức được đầy đủ tầm quan trọng của
việc nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế
toán mà sinh viên phần nhiều đi học để
phục vụ cho việc thi cử hết môn học
trước mắt, nên những thứ không thi thì
không cần thiết phải học.

Thứ hai, nguồn tài liệu được
cung cấp trên thư viện trường học còn
hạn chế. Việc nghiên cứu các chuẩn
mực kế toán cũng gặp nhiều khó khăn
do tình trạng thiếu nguồn tài liệu tham
khảo chính thống là các sách tham khảo
ở thư viện trường học. Ngoài ra, nhiều
sách chưa kịp cập nhật các thay đổi
trong quy định về chuẩn mực kế toán.
Nhiều đầu sách khá bổ ích nhưng lại
không phổ biến không được sinh viên
biết đến.

Thứ ba, những thuật ngữ trừu
tượng không rõ nghĩa bắt gặp phải
trong quá trình nghiên cứu các chuẩn
mực kế toán khiến sinh viên năm thứ
hai rơi vào tình trạng lúng túng, khó
hiểu. Kết quả là không thể vận dụng
vào vào học tập một cách thông thạo.
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Thứ tư, các chuẩn mực kế toán
không đề cập chi tiết mọi khía cạnh
trong mọi nghiệp vụ giao dịch gây ra sự
khó khăn cho sinh viên trong việc vận
dụng vào giải quyết các vấn đề.

Trên đây là những thuận lợi và
khó khăn trong việc nghiên cứu hệ
thống chuẩn mực kế toán đối với sinh
viên năm hai khi học môn học cơ sở
Nguyên lý kế toán. Trong quá trình học
tập và nghiên cứu về hệ thống chuẩn
mực, chúng ta có thể xem xét, vận dụng

và phát huy những điều kiện thuận lợi;
đồng thời nắm bắt được các khó khăn
gặp phải để tìm ra phương hướng khắc
phục chúng nhằm tăng cường tính hiệu
quả trong học tập và nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo:

Giáo trình Nguyên lý kế toán

Giáo trình Chuẩn mực kế toán
quốc tế

http://ketoantonghop.vn/26-
chuan-muc-ke-toan-viet-nam.html
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THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU CHUẨN MỰC KẾ

TOÁN - KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Nguyễn Thị Hoa

CQ49/22.06

rong những năm gần đây, công
cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của
Việt Nam ngày càng phát triển

mạnh, cùng với sự ra đời của hàng loạt
các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đa
dạng các ngành nghề. Điều đó tạo điều
kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế
trong nước, tuy nhiên cũng đồng thời tạo
ra nhiều thách thức.

Nền kinh tế của một quốc gia chỉ
thực sự mạnh khi từng Doanh nghiệp và
tổ chức kinh tế của nền kinh tế thực sự
khỏe mạnh, đặc biệt là phải biết “Tự lắng
nghe cơ thể mình” để có những điều
chỉnh kịp thời. Do đó, cùng với sự phát
triền mạnh mẽ của các doanh nghiệp, Kế
toán - Kiểm toán ra đời như là một hệ quả
tất yếu, trở thành một bộ phận cấu thành
quan trọng của hệ thống công cụ quản lý
kinh tế, phục vụ công tác quản lý và điều
hành đơn vị.

Trong thời điểm hiện tại, hệ thống
chuẩn mực kế toán - kiểm toán Việt Nam
vẫn đang không ngừng được hoàn thiện
và phát triển cho phù hợp với nền kinh tế
thị trường và xu hướng mở cửa hội nhập
với nền kinh tế khu vực và thế giới. Và
việc nghiên cứu hệ thống chuẩn mực này
cũng được đưa vào chương trình học
trong các trường đại học để sinh viên có

thể tiếp cận và hiểu biết đầy đủ, sâu sắc
hơn về nghề Kế toán - Kiểm toán.

Việc nghiên cứu chuẩn mực Kế toán
- Kiểm toán đối với sinh viên nói chung
và sinh viên chuyên ngành Kế toán- Kiểm
toán nói riêng cũng tồn tại cả những
thuận lợi và khó khăn nhất định.

Thuận lợi trong việc nghiên cứu
chuẩn mực kế toán - kiểm toán.

Trong hơn 10 năm trở lại đây, hệ
thống pháp luật về kế toán- kiểm toán của
Việt Nam liên tục được phát triển và hoàn
thiện. Bằng chứng là cho đến nay, chúng
ta đã ban hành các chuẩn mực về kế toán
và kiểm toán phù hợp với tiêu chuẩn quốc
tế và được quốc tế thừa nhận. Với 26
chuẩn mực kế toán và 37 chuẩn mực
kiểm toán đã bao quát hầu hết các lĩnh
vực hoạt động của mọi loại hình doanh
nghiệp tạo điều kiện cho việc minh bạch
số liệu , đồng thời cũng tạo môi trường
đầu tư lành mạnh, từng bước thực hiện
các cam kết hội nhập trong lĩnh vực kế
toán – kiểm toán theo các điều ước quốc
tế mà Việt Nam đã cam kết hoặc gia
nhập. Cùng với đó, việc cập nhật, bổ
sung, phổ biến các chuẩn mực này trong
công tác giảng dạy trong các trường Đại
học luôn được thực hiện một cách tích
cực, giúp cho sinh viên nắm bắt được
thông tin kịp thời, linh động và áp dụng

T
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một cách nhanh chóng trong việc nghiên
cứu của mình.

Trong công tác giảng dạy, cập nhật
kiến thức về Kế toán- Kiểm toán, việc
cung cấp đầy đủ các tài liệu học tập, tham
khảo luôn được chú trọng đầu tư. Hệ
thống giáo trình, sách tham khảo, các
thông tư nghị định và hệ thống chuẩn
mực được trang bị một cách đầy đủ để có
thể phục vụ tốt nhất cho công tác tìm tòi
nghiên cứu tài liệu của sinh viên. Không
chỉ có tài liệu trên giấy tờ, các tài liệu bản
mềm cũng liên tục được cập nhật trên các
website, cổng thông tin điện tử của các
trường, các đơn vị đào tạo tạo ra nguồn
thông tin tham khảo đa dạng, phong phú,
đáp ứng nhu cầu nghiên cứu trên hầu hết
các khía cạnh, vấn đề của sinh viên.

Đối với các trường đại học, viện
nghiên cứu có đào tạo chuyên ngành kế
toán – kiểm toán tiêu biểu như Học viện
Tài chính sẽ có điều kiện mở rộng hợp
tác liên doanh với các cơ sở của nước
ngoài, qua đó có nhiều thuận lợi trong
việc học tập, áp dụng kinh nghiệm,
phương pháp nghiệp vụ, kỹ năng chuyên
môn, tạo ra sự hài hòa trong việc áp dụng
các chuẩn mực kế toán- Kiểm toán của
Việt Nam và quốc tế. Từ đó  giúp cho
công tác tìm hiểu, nghiên cứu chuẩn mực
kế toán - kiểm toán của sinh viên trở nên
đa dạng hơn. Sinh viên có cái nhìn đa
chiều hơn, sâu sắc hơn, không chỉ bó hẹp
trong phạm vi chuẩn mực Kế toán- kiểm
toán Việt Nam mà còn có sự liên hệ, đối
chiếu với các chuẩn mực Kế toán- Kiểm
toán quốc tế. Việc nghiên cứu song hành
các chuẩn mực như vậy sẽ tạo ra sự linh
động sáng tạo trong việc giải quyết các
vấn đề đặt ra trong công tác kế toán -
kiểm toán trên thực tế.

Cùng với đó, trình độ chuyên môn
và phương pháp giảng dạy của các giảng
viên trong các trường đại học cũng là một
nhân tố có ảnh hưởng rất lớn tới chất
lượng nghiên cứu các chuẩn mực Kế toán
– Kiểm toán trong sinh viên. Lấy ví dụ cụ
thể như Học viện Tài chính, chuyên
ngành kế toán và Kiểm toán luôn là 2
chuyên ngành được quan tâm, chú trọng
nhất, với đội ngũ cán bộ giảng viên giàu
kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao.
Tính đến thời điểm hiện nay trong tổng
số giáo viên đã công tác tại khoa Kế toán
có 04 Giáo sư, 06 PGS, 20 Tiến sỹ, 30
Thạc sỹ và 10 nhà giáo ưu tú; giáo viên
cơ hữu có trình độ từ Thạc sỹ trở lên
chiếm gần 80%. Với đội ngũ giảng viên
như trên, việc giúp đỡ, hướng dẫn sinh
viên trong công tác nghiên cứu chuẩn
mực Kế toán – Kiểm toán tương đối
thuận lợi, không chỉ mang lại cho sinh
viên những kiến thức khái niệm cơ bản về
Kế toán Kiểm toán, phương pháp học tập,
nghiên cứu các chuẩn mực một cách đúng
đắn có hiệu quả mà còn có một tầm hiểu
biết sâu rộng để giải đáp thắc mắc của
sinh viên về những vấn đề thực tế nảy
sinh ngoài sách vở, lý thuyết…

Khó khăn trong việc nghiên cứu
chuẩn mực Kế toán – kiểm toán.

Trước hết là hệ thống văn bản pháp
luật về kế toán- kiểm toán không chỉ
thiếu mà còn chưa đồng bộ. Mặc dù đã có
sự liên hệ, tham khảo các chuẩn mực Kế
toán – kiểm toán quốc tế nhưng nhiều nội
dung, chuẩn mực còn mang những đặc
thù của nền kinh tế Việt Nam, chưa thật
sự phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa đáp
ứng tốt yêu cầu ngày càng minh bạch của
nền kinh tế thị trường. Chính vì thế, tạo
nên sự khó khăn cho sinh viên trong quá



Hội thảo khoa học SV “Trao đổi về hệ thống chuẩn mực Kế toán - Kiểm toán Việt Nam”

134

trình nghiên cứu các chuẩn mực này do
tồn tại nhiều mâu thuẫn giữa chuẩn mực
Việt Nam và quốc tế, một số trường hợp
có thể dẫn tới hiểu sai.

Qua hơn 20 năm hội nhập, hệ thống
kế toán, kiểm toán Việt Nam cũng đã bộc
lộ nhiều vấn đề không còn phù hợp với
điều kiện phát triển của nền kinh tế, đặc
biệt là nền kinh tế phát triển theo cơ chế
thị trường. Nhiều câu hỏi đặt ra từ thực
tiễn cần được giải đáp thỏa đáng như việc
tồn tại đồng thời chế độ kế toán doanh
nghiệp và chuẩn mực kế toán đồng thời
việc giảng dạy trong một số trường đại
học cũng song song 2 phương pháp này
có khiến cho sinh viên gặp nhiều khó
khăn, trở ngại và rắc rối trong quá trình
nghiên cứu các chuẩn mực kế toán hay
không? Việc liên tục thay đổi, sửa chữa,
bổ sung các chuẩn mực Kế toán, Kiểm
toán mới có khiến cho việc nghiên cứu
của sinh viên trở nên bị động, thiếu hoàn
chỉnh hay không?

Việc thay đổi, ban hành các chuẩn
mực kế toán – kiểm toán mới không được
cập nhật một cách kịp thời, đặc biệt là
trên các tài liệu tham khảo như giáo trình,
sách tham khảo do mất thời gian soạn
thảo, in ấn lại các tài liệu đó dẫn đến ảnh
hưởng tới chất lượng nghiên cứu của sinh
viên, đôi khi nếu chuẩn mực mới ban
hành có nhiều điểm khác biệt quan trọng
so với chuẩn mực cũ còn có thể dẫn đến
kết quả nghiên cứu kém tính chính xác,
chứ không chỉ mất đi tính thời sự, cập
nhật. Thêm vào đó, hầu hết các giáo trình
giảng dạy tại các trường đại học đều viết
trên tinh thần của các Thông tư hướng
dẫn chuẩn mực . Trên thực tế , đây chỉ là
phần hướng dẫn thực hành nên hạn chế
phần nào đến khả năng suy luận và phát

triển kiến thức của sinh viên, ảnh hưởng
tới việc hiểu rõ bản chất của các chuẩn
mực và áp dụng vào các trường hợp điều
kiện thực tiễn khi nghiên cứu.

Việc giảng dạy, hướng dẫn trên
trường của các giảng viên mặc dù đem lại
nhiều cái nhìn thực tế, sâu hơn và rõ ràng
hơn đối với việc nghiên cứu của sinh
viên, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số
những ý kiến bất đồng, không thống nhất
giữa các giáo viên, dẫn đến đôi khi việc
giải thích trình bày vấn đề gặp phải một
số vướng mắc, gây nên sự rối loạn, hiểu
nhầm ý nghĩa trong quá trình nghiên cứu
các chuẩn mực Kế toán – kiểm toán của
sinh viên.

Việc nghiên cứu Khoa học trong
sinh viên tại các trường nói chung và sinh
viên Kế toán- Kiểm toán nghiên cứu về
các chuẩn mực Kế toán – Kiểm toán nói
riêng còn chưa được quan tâm, tạo điều
kiện một cách thỏa đáng. Các phương
tiện trang thiết bị, tài liệu, công cụ điều
tra thực tế chưa được trang bị đầy đủ để
có thể phục vụ tốt nhất cho công tác
nghiên cứu của sinh viên.Việc vận dụng
các kiến thức vào thực tiễn còn vướng
phải nhiều hạn chế, do việc giảng dạy
trên trường còn mang nặng tính lý thuyết,
học thuật, thiếu tính liên hệ, dẫn đến bó
hẹp phạm vi hiểu biết của sinh viên trong
sách vở, thiếu sự liên hệ với thực tiễn bên
ngoài. Việc phát động, động viên công
tác nghiên cứu chuẩn mực Kế toán- Kiểm
toán đối với sinh viên chuyên ngành Kế
toán – Kiểm toán còn chưa được quan
tâm đúng mực, thiếu tính thường xuyên
liên tục; số lượng các bài nghiên cứu còn
khá ít và đôi khi chất lượng cũng không
cao. Thành tích nghiên cứu của sinh viên
tuy đã được công nhận nhưng mức động
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viên, khen thưởng vẫn chưa thực sự đem
lại sự hài lòng, làm giảm đi tính tích cực,
chủ động trong công tác nghiên cứu của
sinh viên.

Tuy sinh viên chuyên ngành kế toán
– kiểm toán nói riêng tham gia nghiên
cứu về các chuẩn mực Kế toán – Kiểm
toán cũng khá đông, nhưng do chưa nắm
rõ được cách thức và phương pháp
nghiên cứu, đẫn đến tuy số lượng bài
nghiên cứu dù có nhiều thì chất lượng của
các bài nghiên cứu còn nhiều hạn chế, nội
dung dàn trải, vòng vo, chưa thực sự có ý
nghĩa.

Đề xuất một số giải pháp khắc
phục khó khăn

Trước hết là vấn đề về con người,
cần phải có các biện pháp đổi mới, nâng
cao chất lượng dạy và học trong các
trường đại học, cụ thể ở đây là chất lượng
dạy và học về các chuẩn mực kế toán –
kiểm toán dành cho các sinh viên chuyên
ngành Kế toán – Kiểm toán để có thể
trang bị được một một lượng kiến thức
vững chắc, nâng cao trình độ hiểu biết
của sinh viên, phát triển các tố chất nghề
nghiệp, hình thành nên tinh thần tìm tòi,
nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan
đến các chuẩn mực Kế toán – Kiểm toán.
Sinh viên cần được tạo điều kiện và trang
bị các phương tiện tốt nhất để phục vụ
cho quá trình nghiên cứu. Nội dung đào
tạo cần phong phú về kiến thức và vừa
đảm bảo những kiến thức lý thuyết rất cơ
bản, có tính nguyên lý, đạo lý và khoa
học vừa có tính thực tiễn, từ đó giúp sinh
viên trước hết là hiểu sâu về các vấn đề
liên quan đến chuẩn mực Kế toán – Kiểm
toán; sau đó là có một cái nhìn đa chiều,
phong phú và thực tế hơn khi bắt tay vào

việc nghiên cứu và vận dụng các chuẩn
mực Kế toán – Kiểm toán đó.

Thứ 2, việc nghiên cứu các chuẩn
mực kế toán – Kiểm toán đối với sinh
viên chuyên ngành  Kế toán – Kiểm toán
cần phải được quan tâm, hỗ trợ và phát
triển. Các trường đại học, đơn vị đào tạo
về Kế toán – Kiểm toán cần tích cực đẩy
mạnh các hoạt động nghiên cứu, thường
xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm
về các vấn đề liên quan đến chuẩn mực
Kế toán – Kiểm toán; kịp thời tổ chức các
buổi cập nhật nội dung mới, những thay
đổi bổ sung khi có các chuẩn mực mới
ban hành. Từ đó tạo ra tinh thần nghiên
cứu, tìm tòi rộng khắp trong sinh viên,
tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp
cận, phát triển khả năng nghiên cứu của
bản thân. Hơn nữa các chế độ tuyên
dương khen thưởng đối với các bài
nghiên cứu, công trình nghiên cứu về
chuẩn mực kế toán – Kiểm toán cũng cần
đầy đủ, hợp lý, phù hợp với công sức
cũng như  chi phí bản thân sinh viên bỏ ra
cho các bài nghiên cứu đó. Đó như là
nguồn động viên về vật chất, không chỉ là
công nhận về những công sức, đóng góp
của sinh viên mà còn là động lực cho sự
phát triển nghiên cứu về sau này của sinh
viên.

Thứ 3, cách thức và phương pháp
nghiên cứu các chuẩn mực Kế toán –
Kiểm toán trong sinh viên cũng cần phải
có sự hướng dẫn, giúp đỡ từ phía nhà
trường, đặc biệt là ban quản lý khoa học,
để sinh viên có được nền tảng cơ sở,
phương pháp thống nhất, khoa học cho
việc nghiên cứu của mình, tránh tình
trạng nghiên cứu tràn lan, không có trọng
tâm, sai phương pháp dẫn đến chất lượng
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nghiên cứu không đạt hiệu quả mong
muốn.

Tài liệu tham khảo:

Kiểm toán dành cho nhà quản lý-
PGS.TS Giang Thị Xuyến, ThS. Đậu
Ngọc Châu

Đổi mới công tác đào tạo kế toán-
kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh
tế thế giới. Trương Bá Thanh - Trần Đình
Khôi Nguyên - Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Những khó khăn các trường đại học
gặp phải trong việc rà soát chương trình
giảng dạy. Majo Goerge, Đại học RMIT.

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-
doi-Binh-luan/Hoi-nhap-quoc-te-trong-
linh-vuc-ke-toan-kiem-toan-cua-Viet-
Nam/47392.tctc

http://dantri.com.vn/giao-duc-
khuyen-hoc/nhieu-bat-cap-trong-dao-tao-
nganh-ke-toan-kiem-toan-534589.htm
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Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG
NGHIÊN CỨU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI SINH VIÊN

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Hoàng Thị Thu Trang

CQ49/21.03

huẩn mực kế toán là những
quy định, hướng dẫn về
các nguyên tắc và phương

pháp kế toán làm cơ sở cho việc đánh giá,
ghi nhận, và trình bày báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán là vô cùng cần
thiết cho việc thực hiện công tác kế toán,
là yêu cầu không thể thiếu được trong
việc quản lý, điều hành thống nhất công
tác kế toán ở mỗi quốc gia nói chung và ở
Việt Nam nói riêng. Hệ thống chuẩn mực
kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực kế
toán hiện hành thông qua 5 đợt phát hành
của Bộ Tài Chính (có quyết định và thông
tư hướng dẫn đính kèm): đợt 1 ban hành
bốn chuẩn mực (2, 3, 4, 14), đợt 2 ban
hành sáu chuẩn mực (1, 6, 10, 15, 16, 24),
đợt 3 ban hành sáu chuẩn mực (5, 7, 8,
21, 25), đợt 4 ban hành sáu chuẩn mực
(17, 22, 23, 27, 28, 29), đợt 5 ban hành
bốn chuẩn mực (11, 18, 19, 30).

Đối với một sinh viên chuyên
ngành kế toán chuẩn mực kế toán Việt
Nam là văn bản không thể thiếu trong quá
trình học tập, nghiên cứu và thực hành
công việc sau này. Trong thời qian trên
giảng đường với sự giúp đỡ tận tình của
các thầy cô, cách tiếp cận chuẩn mực
không còn quá khó khăn nhưng để hiểu
bản chất, vận dụng làm bài tập thì cần cả
một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu.
Những thuận lợi, khó khăn trong nghiên

cứu chuẩn mực kế toán sinh viên chuyên
ngành kế toán gặp như:

Thuận lợi

- Chuẩn mực 01: “ Chuẩn mực
chung” giải thích những nguyên tắc cơ
bản xuyên suốt 26 chuẩn mực một cách
hệ thống giúp sinh viên nắm vững được
những nguyên tắc cơ bản và được hiểu rõ
hơn ở môn “ nguyên lí kế toán” như
nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc dồn tích,
nguyên tắc trọng yếu...

- Trong chuẩn mực giải thích rõ, cụ
thể các khái niệm một cách liên kết giúp
sinh viên dễ hiểu hơn.

- Bên cạnh hệ thống các chuẩn mực
kế toán là các thông tư hướng dẫn giải
thích chi tiết hơn về các khoản mục trong
chuẩn mực, tài khoản sử dụng, hoạch toán
kế toán, có ví dụ mẫu để dễ hiểu hơn:

THÔNG TƯ 161/2007/TT-
BTC:Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16)
chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết
định số 149/2001/QĐ-BTC ngày
31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-
BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số
234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính.

THÔNG TƯ 20/2006/TT-BTC:
Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06)
chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết
định số 12/2005/QĐ-BTC ngày
15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

C
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THÔNG TƯ 21/2006/TT-BTC:
Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04)
chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết
định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng
12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.

- Có thể tìm dễ dàng các tài liệu liên
quan như luật thuế giá trị gia tăng, thuế
thu nhập doanh nghiệp... trên mạng để
phục vụ cho việc nghiên cứu chuẩn mực.

Khó khăn:

- Chuẩn mực hướng dẫn một cách
chung nhất, nếu đọc 1 lần sẽ không hiểu
bản chất của định khoản, phải qua quá
trình tự tiếp thu, giảng dạy của thầy cô
mới hiểu được.

Ví dụ: Chuẩn mực 02:”Hàng tồn kho”.
Trường hợp mức sản xuất thực tế thấp
hơn công xuất bình thường, chi phí sản
xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào
chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm
theo mức công suất bình thường. Chi phí
sản xuất chung không phân bổ được ghi
nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh
trong kì.

 Vậy chi phí đó được hoạch toán
vào tài khoản nào 632 hay 811...cần phải
tìm hiểu thêm trong tài liệu khác mà
chuẩn mực 02 không hướng dẫn

- Không có các hướng dẫn định
khoản cụ thể nên việc đọc chỉ mang tính
lí thuyết hiểu sơ qua về nghiệp vụ.

- Ví dụ: Trong chuẩn mực 06: “
Thuê tài sản” không nói rõ cách tính giá
trị hiện tại cảu khoản tiền thuê tối thiểu,
điều này cũng không được trình bày trong
thông tư gây khó khăn cho việc tìm hiểu,
tính toán.

- Học chuẩn mực phải đọc đi đọc
lại nhiều lần mới hiểu đúng từng câu
trong chuẩn mực. Do chuẩn mực được
soạn thảo bởi các chuyên gia để hướng
dẫn nghiệp vụ cho kế toán viên và sinh
viên theo học phù hợp với các thời điểm
khác nhau  nên cần phải dành nhiều thời
gian mới hiểu đúng được nội dung chuẩn
mực và có khi tự nghiên cứu không thể
hiểu được.

Việc tìm hiểu, nghiên cứu và vận
dụng các quy định của chuẩn mực Kế
toán Việt Nam gặp nhiều thuận lợi và khó
khăn như vậy, các bạn sinh viên cần thực
hiện phát huy tốt các điểm thuận lợi và
hạn chế khó khăn như bên cạnh đọc
chuẩn mực, kết hợp đọc thông tư hướng
dẫn, nghe giáo viên giảng và tìm hiều qua
các giá trị thông tin

Trên đây là ý kiến của bản thân em
về những thuận lợi, khó khăn trong việc
nghiên cứu chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Em rất mog nhận được nhận xét của thầy
cô. Em xin trân thành cảm ơn.
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XÂY DỰNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT

TRIỂN CHO VIỆT NAM

Vũ Quang Truyền–

CQ50/21.10

hiếm trên 95% số doanh
nghiệp cả nước, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ

(DNNVV) đã và đang góp phần quan
trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho
người lao động, giúp huy động các nguồn
lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói
giảm nghèo. Trong những năm qua, Đảng
và Nhà nước đều có chủ trương, chính
sách tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các
DNNVV phát triển.

Trước xu thế hài hòa các chuẩn
mực và quy định về kế toán trên phạm vi
toàn cầu, nhiều quốc gia trong đó có Việt
Nam đều xây dựng chuẩn mực kế toán
doanh nghiệp trên cơ sở chuẩn mực quốc
tế. Sau quá trình nghiên cứu xây dựng,
vào tháng 7 năm 2009 Hội đồng chuẩn
mực kế toán quốc tế  đã ban hành “Chuẩn
mực kế toán quốc tế về báo cáo tài chính
áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ”. Trong bối cảnh đó việc nghiên cứu
xây dựng chuẩn mực kế toán áp dụng
riêng cho các DNNVV đang là một vấn
đề thiết yếu và phù hợp với thực tiễn Việt
Nam hiện nay.

Chuẩn mực quốc tế về báo cáo
tài chính cho các DNNVV

1. Quá trình nghiên cứu ban hành
chuẩn mực kế toán quốc tế về báo cáo tài
chính áp dụng cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ.

Hội đồng chuẩn mực kế toán Quốc
tế (IASB) được thành lập năm 2001 trên
cơ sở phân tách từ Ủy ban chuẩn mực kế
toán Quốc tế (IASC). Nhận biết được
những khó khăn mà các DNNVV gặp
phải khi xây dựng báo cáo tài chính theo
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
IFRS, cũng như đối tượng sử dụng thông
tin tài chính khác biệt của các DNNVV,
Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế đã
nghiên cứu xây dựng bộ chuẩn mực kế
toán dành cho các DNNVV.

Tháng 6 năm 2004, Hội đồng
chuẩn mực kế toán Quốc tế (IASB) công
bố tài liệu thảo luận “Những quan điểm
chủ yếu về chuẩn mực kế toán áp dụng
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” để lấy
ý kiến của các tổ chức và chuyên gia kế
toán trên toàn cầu. Tính đến tháng 9 năm
2004 đã có 121 ý kiến bằng văn bản của
các tổ chức tài chính, kế toán, kiểm toán
lớn liên quan đến vấn đề nghiên cứu, ban
hành chuẩn mực kế toán áp dụng cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hầu hết các ý
kiến phản hồi đều cho thấy sự cần thiết
ban hành một chuẩn mực kế toán riêng áp
dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tháng 2 năm 2007, bản dự thảo
chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính
áp dụng cho các đơn vị nhỏ và vừa được
công bổ để lấy ý kiến công luận. Tính đến
30 tháng 11 năm 2007 đã có 162 ý kiến
phản hồi bằng văn bản của các tổ chức tài

C
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chính, kế toán, kiểm toán trên toàn cầu về
bản dự thảo chuẩn mực. Tháng 6 năm
2007, áp dụng thực nghiệm bản dự thảo
chuẩn mực với sự tham gia của 160 doanh
nghiệp nhỏ và vừa ở 20 nước.

Tháng 6 năm 2009, hội đồng bỏ
phiếu thông qua chuẩn mực với 13/14
phiếu thuận và 1/14 phiếu không đồng ý.
Tháng 7 năm 2009, IASB công bố toàn
văn chuẩn mực, chuẩn mực chính thức có
hiệu lực áp dụng từ năm tài chính 2010.

Ngay sau khi IASB công bố chuẩn
mực quốc tế về báo cáo tài chính áp dụng
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các
nước trên thế giới đều đã công bố lộ trình
xây dựng chuẩn mực riêng hoặc áp dụng
chuẩn mực này.

2. Chuẩn mực kế toán cho các
DNNVV tại một số quốc gia trên thế giới

Hiện nay trên thế giới có nhiều
quan điểm khác nhau về phương thức ban
hành chuẩn mực kế toán toán áp dụng cho
các DNNVV:

- Quan điểm 1: Không ban hành
chuẩn mực kế toán áp dụng cho các
DNNVV. Các doanh nghiệp này phải áp
dụng đầy đủ và triệt để hệ thống chuẩn
mực kế toán chung, không có ngoại lệ cho
bất kể một loại hình doanh nghiệp nào.
Lý do ủng hộ cho quan điểm này là việc
áp dụng một hệ thống chuẩn mực kế toán
duy nhất sẽ tăng cường tính so sánh của
thông tin kế toán trong nền kinh tế.

- Quan điểm 2: Không ban hành
chuẩn mực kế toán riêng cho các
DNNVV mà trên cơ sở chuẩn mực kế
toán chung để quy định lược bỏ một số
chuẩn mực hoặc nội dung của chuẩn mực
cụ thể các DNNVV không phải áp dụng.

Mô hình này hiện đang được một số quốc
gia áp dụng trong đó có Việt Nam.

- Quan điểm 3: Ban hành chuẩn
mực kế toán riêng áp dụng cho các
DNNVV. Với việc ban hành “Chuẩn mực
quốc tế về báo cáo tài chính áp dụng cho
các DNNVV – IFRS for SMEs” của Hội
đồng chuẩn mực kế toán quốc tế vào
tháng 7 năm 2009, nhiều quốc gia đã và
đang xây dựng, ban hành chuẩn mực kế
toán áp dụng cho các DNNVV trên cơ sở
chuẩn mực quốc tế.

Tình hình áp dụng các chuẩn mực
kế toán cho các DNNVV tại Việt Nam

Khái niệm DNNVV được xác định
theo những tiêu chuẩn khác nhau tại
những quốc gia khác nhau. Tại Việt Nam,
theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ban hành
ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển
DNNVV, DNNVV được chia thành 3
cấp: siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo hai tiêu chí
là quy mô tổng nguồn vốn và số lao động
bình quân. Những ngành nghề cụ thể sẽ
có tiêu chuẩn khác nhau nhưng số lao
động không quá 300 người và quy mô
vốn dưới 100 tỷ đồng. Mặc dù có sự khác
biệt giữa các quốc gia về tiêu chí ghi nhận
DNNVV, song theo số liệu của Hội đồng
chuẩn mực kế toán quốc tế, số lượng các
DNNVV chiếm trên 99% số doanh
nghiệp toàn thế giới.

Đặc điểm chung của DNNVV là
đối tượng sử dụng thông tin kế toán tương
đối hẹp, chủ yếu là chủ doanh nghiệp, chủ
nợ, nhà cung cấp, khách hàng mà không
tập trung tới nhóm những nhà đầu tư tài
chính tiềm năng. Đây cũng là mục tiêu
mà Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế
IASB hướng tới khi xây dựng bộ chuẩn
mực IFRS for SMEs.
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Với chủ trương tạo mọi điều kiện
thuận lợi để các DNNVV phát triển, đóng
vai trò ngày càng quan trọng trong nền
kinh tế quốc dân, hệ thống chuẩn mực và
chế độ kế toán áp dụng cho các DNNVV
đã được nghiên cứu và ban hành trong
thời gian qua như:

- Chế độ kế toán DNNVV ban hành
theo quyết định 1177/TC-QĐ-CĐKT
ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ tài
chính.

- Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC
ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định sửa đổi bổ sung chế độ kế

toán DNNVV theo quyết định 1177 nêu
trên.

- Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán
Việt Nam được ban hành từ năm 2001
đến năm 2006 theo các quyết định của Bộ
trưởng Bộ tài chính.

- Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
ban hành chế độ kế toán DNNVV thay
thế quyết định 1177/TC-QĐ-CĐKT.

Chế độ kế toán DNNVV được xây
dựng trên cơ sở kế thừa chuẩn mực kế
toán chung đã ban hành, một số chuẩn
mực áp dụng đầy đủ như:

STT Số hiệu và tên chuẩn mực

1 CM số 01 - Chuẩn mực chung

2 CM số 05 - Bất động sản đầu tư

3 CM số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

4 CM số 16 - Chi phí đi vay

5 CM số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

6 CM số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

7 CM số 26 - Thông tin về các bên liên quan
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Các chuẩn mực kế toán áp dụng không đầy đủ bao gồm:

STT Số hiệu và tên chuẩn mực

1 CM số 02- Hàng tồn kho

2 CM số 03- TSCĐ hữu hình

3 CM số 04 TSCĐ vô hình

4 CM số 06 - Thuê tài sản

5 CM số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

6 CM số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

7 CM số 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

8 CM số 15 - Hợp đồng xây dựng

9 CM số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10 CM số 21- Trình bày báo cáo tài chính

11 CM số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

12 CM số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Các chuẩn mực kế toán không áp dụng:

STT Số hiệu và tên chuẩn mực

1 CM số 11- Hợp nhất kinh doanh.

2 CM số 19- Hợp đồng bảo hiểm.

3 CM số 22- Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ
chức tài chính tương tự.

4 CM số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công
ty con.

5 CM số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ.

6 CM số 28 – Báo cáo bộ phận.

7 CM số 30- Lãi trên cổ phiếu.

Trong điều kiện hệ thống pháp
lý về kế toán Việt Nam đang hoàn

thiện, việc áp dụng có chọn lọc các
chuẩn mực kế toán chung sẽ đảm bảo
một khung pháp lý tương đối thống
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nhất, thuận lợi cho công tác quản lý
Nhà nước.

Tuy nhiên, việc lược bỏ một số
chuẩn mực kế toán không áp dụng và
áp dụng không đầy đủ đối với DNNVV
sẽ làm giảm tính hệ thống và nhất quán
của chuẩn mực kế toán. Hơn nữa nguồn
lực cho công tác kế toán tại các
DNNVV có nhiều hạn chế nên việc
tuân thủ chuẩn mực kế toán chung làm
phát sinh nhiều chi phí, ảnh hưởng đến
bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp.
Đối tượng sử dụng thông tin kế toán tài
chính tại các DNNVV tương đối hẹp
nên việc áp dụng các chuẩn mực kế
toán chung có thể dẫn đến thông tin
mang tính dàn trải.

Trong xu thế hài hòa hóa các
quy định, chuẩn mực kế toán quốc gia
với chuẩn mực kế toán quốc tế, việc
nghiên cứu ban hành chuẩn mực kế
toán riêng cho các DNNVV trên cơ sở
nghiên cứu, vận dụng chuẩn mực kế
toán quốc tế sẽ đảm bảo việc tổ chức
công tác kế toán tại các doanh nghiệp
này được tinh gọn, phù hợp với quy
mô, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả
công việc, đảm bảo đáp ứng tốt hơn
nhu cầu sử dụng thông tin của các đối
tượng.

Định hướng xây dựng chuẩn
mực kế toán cho các DNNVV tại Việt
Nam

Việc nghiên cứu ban hành chuẩn
mực kế toán cho các DNNVV tại Việt
Nam cần đảm bảo tính kế thừa chuẩn
mực kế toán đã ban hành theo hướng
lựa chọn các vấn đề đơn giản, thiết thực
phù hợp với đặc thù sản xuất kinh
doanh, yêu cầu quản lý, nhu cầu thông
tin của các đối tượng liên quan.

Định hướng xây dựng chuẩn
mực kế toán cho các DNNVV tại Việt
Nam cần tập trung một số nội dung
khác biệt so với chuẩn mực kế toán
Việt Nam (VAS) hiện hành như sau:

Thứ nhất, mục tiêu cung cấp
thông tin của VAS for SMEs chủ yếu
hướng tới chủ doanh nghiệp, các nhà
cung cấp, chủ nợ, khách hàng.

Thứ hai, báo cáo tài chính trình
bày các chỉ tiêu đơn giản hơn so với bộ
chuẩn mực kế toán Việt Nam đầy đủ,
không cần đề cập đến các chỉ tiêu trên
báo cáo tài chính hợp nhất.

Thứ ba, về hàng tồn kho. Khái
niệm và các nguyên tắc đánh giá tương
tự như VAS tuy nhiên không cần đề
cập đến khái niệm “giá trị thuần có thể
thực hiện được”. Chi phí đi vay trong
quá trình hình thành hàng tồn kho
không được vốn hóa mà tính ngay vào
chi phí.

Thứ tư, về tài sản cố định hữu
hình. Khái niệm và điều kiện ghi nhận
tương tự như VAS. Chủ yếu đề cập
phương pháp xác định nguyên giá tài
sản cố định hữu hình mua ngoài mà
không cần đề cập đến tất cả các phương
pháp hình thành tài sản cố định hữu
hình. Chi phí đi vay trong quá trình
hình thành tài sản cố định được tính
trực tiếp vào trong chi phí. Không đề
cập đến việc thay đổi khấu hao và đánh
giá lại tài sản.

Thứ năm, về tài sản cố định vô
hình. Toàn bộ chi phí nghiên cứu, triển
khai được tính vào chi phí trong kỳ.

Thứ sáu, các khoản đầu tư vào
công ty liên kết, các khoản vốn góp liên
doanh. Không đề cập đến các khoản
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đầu tư vào công ty liên kết trên báo cáo
tài chính hợp nhất, chỉ đề cập trong báo
cáo tài chính riêng.

Thứ bảy, ghi nhận doanh thu,
thu nhập khác. Không đề cập đến việc
ghi nhận doanh thu, chi phí trong
trường hợp hợp đồng xây dựng được
thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

Thứ tám, thay đổi các chính
sách kế toán, ước tính kế toán và các
sai sót, có thể không áp dụng thủ tục
hồi tố khi thay đổi chính sách kế toán.

Mặc dù còn gặp một số ý kiến
trái chiều nhưng trong điều kiện Việt
Nam hiện nay, việc ra đời chuẩn mực
kế toán cho các DNNVV sẽ tạo một
khung hành lang pháp lý về kế toán tạo

điều kiện phát triển cho các doanh
nghiệp, cũng như phù hợp hơn với
thông lệ kế toán quốc tế.

Tài liệu tham khảo

[1] ketoantonghop.vn với bài
viết “26 chuẩn mực kế toán Việt
Nam”

[2] ketoan.org với tài liệu
“Chuẩn mực kế toán quốc tế
(IAS)

[3] sav.gov.vn với bài viết “Sự
hoà hợp giữa chuẩn mực kế toán
Việt Nam và chuẩn mực kế toán
quốc tế - Thực trạng, nguyên
nhân và định hướng phát triển”
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MỐI QUAN HỆ GIỮA

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Đỗ Thị Phương

CQ50/22-10

huẩn mực kế toán là
những quy định do tổ
chức có trách nhiệm

nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở
cho việc lập và giải thích các thông tin
trình bày trên báo cáo tài chính. Để
người sử dụng báo cáo tài chính hiểu
được các thông tin phản ánh trên báo
cáo tài chính, thực hiện tốt các chức
năng của kế toán tài chính, bắt buộc
người làm kế toán phải biết chuẩn mực
kế toán. Mỗi quốc gia, tùy theo tình
hình phát triển kinh tế của mỗi nước, sẽ
có hệ thống chuẩn mực kế toán của
nước mình, hệ thống chuẩn mực kế
toán ở nước ta bao gồm 26 chuẩn mực.
Nó có vai trò đặc biệt quan trọng đối
với sự phát triển kinh tế, tuy nhiên câu
hỏi đặt ra là trong thực tế, các chuẩn
mực kế toán đã thực sự đi vào đời sống
kế toán của doanh nghiệp hay chưa?
Làm thế nào để chuẩn mực giảm tính
hình thức, có tính thực tiễn cao? Hệ
thống các chuẩn mực kế toán đã ban
hành có còn thích ứng với điều kiện
kinh tế hiện nay và trong thời gian tới
hay không? Một hệ thống kế toán năng
động sẽ vừa là hệ quả của trình độ phát
triển kinh tế vừa có tác động tích cực
đến chính sự phát triển đó, hệ thống kế
toán không chỉ là sản phẩm thụ động
của nên kinh tế. Lý thuyết cũng như
thực tiễn đều cho thấy khía cạnh năng

động của hệ thống kế toán trong việc
thúc đẩy phát triển kinh tế.

Không chỉ vậy, hệ thống chính
sách thuế cũng đóng vai trò hết sức
quan trọng đến quá trình phát triển kinh
tế, góp phần điều tiết nền kinh tế. Đối
với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới,
thuế đóng vai trò là công cụ quan trọng
của Nhà nước để quản lý, điều tiết sản
xuất kinh doanh cũng như phân phối
tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Thuế là nguồn thu chủ yếu trong ngân
sách nhà nước, bảo đảm sự tồn tại cho
bộ máy chính trị quốc gia, và là nguồn
tài chính không thể thiếu cho các chính
sách đầu tư công, phát triển cơ sở vật
chất hạ tầng phục vụ cho các hoạt động
kinh tế, và đảm bảo cho đời sống an
sinh xã hội. Có được một hệ thống
chính sách thuế phù hợp, đồng bộ, hoàn
thiện và luôn theo kịp sự vận động phát
triển của thực tiễn là điều kiện cần thiết
và cấp bách.

Hệ thống chính sách thuế và
chuẩn mực kế toán có mối quan hệ mật
thiết với nhau. Mối quan hệ này luôn là
vấn đề được quan tâm đặc biệt.

Nghiên cứu hệ thống kế toán và
chính sách thuế có thể thấy tồn tại 2
cách nhìn nhận về mối quan hệ này:

Sự thống nhất giữa chính sách
thuế và chuẩn mực kế toán

C
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Theo quan điểm này, các quy
định của chính sách thuế và chuẩn mực
kế toán liên quan có sự thống nhất với
nhau. Thông tin kế toán được sử dụng
trực tiếp cho mục đích tính thuế mà
không cần thực hiện điều chỉnh.

Quan điểm này có sự thống nhất
giữa chính sách kế toán và chính sách
thuế, nên giảm thiểu được sự phức tạp
trong việc sử dụng thông tin kế toán
cho mục đích kê khai, quyết toán thuế,
đặc biệt đối với các doanh nghiệp có
quy mô nhỏ và vừa. Ngoài ra, sự thống
nhất giữa chính sách thuế và kế toán
cũng đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất,
quản lý tập trung của Nhà nước đối với
nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc thống nhất chính
sách kế toán và chính sách thuế có thể
dẫn đến thông tin kế toán chủ yếu được
dùng cho mục tiêu tính thuế nên sẽ
giảm tính hữu ích đối với các chủ thể
sử dụng thông tin khác. Hạn chế này
càng được bộc lộ rõ trong khi hòa nhập
với nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, hiện
nay quan điểm này ít được áp dụng khi
xây dựng chính sách thuế và kế toán
của các quốc gia.

Hài hòa giữa chính sách thuế và
hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam:

Kể từ khi thực hiện đổi mới cơ
chế quản lý kinh tế theo định hướng
kinh tế thị trường, nhất là trong những
năm gần đây. Chính sách thuế và hệ
thống kế toán Việt Nam đã có nhiều
thay đổi và ngày càng phù hợp hơn với
cơ chế quản lý mới và hội nhập với các
nền kinh tế trong khu vực cũng như
trên thế giới. Cùng với xu thế này, sự
khác biệt giữa chính sách thuế và hệ

thống chuẩn mực, chế độ kế toán đã
xuất hiện và ngày càng trở nên rõ ràng.

Sự khác biệt giữa chính sách
thuế và hệ thống kế toán Việt Nam còn
trở nên sâu sắc hơn, khi hệ thống kế
toán tiếp tục hội nhập sâu hơn với
thông lệ kế toán quốc tế. Thực tế này sẽ
đặt ra nhiều khó khăn cho công tác
quản lý của các cơ quan chức năng
cũng như việc chấp hành chế độ chính
sách tại các doanh nghiệp. Vì vậy, vấn
đề đặt ra là cần hài hòa một cách hợp lý
sự khác biệt giữa chúng, trong đó cần
quan tâm giải quyết một số nội dung cơ
bản.

Trước xu hướng hội nhập kinh tế
ngày càng sâu rộng của Việt Nam với
các nước trong khu vực và trên thế giới,
chính sách thuế và chính sách kế toán
cần được đổi mới một cách đồng bộ
trong mối quan hệ mất thiết, kế thừa
với nhau. Các cơ quan soạn thảo và
hoạch định chính sách thuế và chính
sách kế toán, cần tăng cường trao đổi,
hội thảo để xác định và từng bước thu
hẹp khoảng cách giữa các chính sách
một cách hợp lý. Trong quá trình soạn
thảo các chính sách cần tăng cường các
kênh phản biện, góp ý chính sách của
các nhà nghiên cứu có sự tham gia của
các doanh nghiệp, đơn vị để đảm bảo
các chính sách bám sát thực tiễn, đồng
thời có sự hài hòa với nhau trong quá
trình triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Sự độc lập tương đối giữa
chính sách thuế và chuẩn mực kế toán

Theo đó, các quy định của chính
sách thuế và chuẩn mực, chế độ kế toán
có sự độc lập tương đối. Thông tin kế
toán được cung cấp cho các đối tượng
sử dụng khác nhau và cần thực hiện
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điều chỉnh cho mục đích tính nghĩa vụ
thuế.

Quan điểm này đảm bảo chính
sách kế toán và chính sách thuế được
xây dựng theo các mục tiêu khác nhau,
phù hợp với đặc thù của từng chính
sách. Với tư cách là một công cụ điều
tiết kinh tế, chính sách thuế hướng đến
mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô và đảm
bảo nguồn thu của ngân sách nhà nước
trong từng thời kỳ, phù hợp với mục
tiêu phát triển và các chính sách kinh tế
khác. Trong khi đó, hệ thống kế toán
được xây dựng nhằm cung cấp thông
tin tài chính thích hợp và tin cậy cho
các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông
tin, nhằm giúp chủ thể ra các quyết
định kinh tế phù hợp. Vì vậy, thông tin
kế toán cần đảm bảo tính trung lập,
không nhất thiết thiên về mục đích tính
thuế của đơn vị.

Ngược lại, sự khác biệt giữa
chính sách thuế và kế toán làm gia tăng
tính phức tạp cho công tác kế toán tại
các đơn vị, cũng như sự phức tạp trong
việc sử dụng thông tin kế toán để kê
khai, quyết toán thuế. Về phương diện
quản lý nhà nước sự khác biệt giữa
chính sách kế toán và chính sách thuế
cũng gây ra những khó khăn, phức tạp
nhất định đối với công tác quản lý,
kiểm tra việc chấp hành nghĩ vụ thuế
của các đơn vị.

Qua hai quan điểm trên, có thể
nhận thấy việc lựa chọn vận dụng quan
điểm nào để xây dựng chính sách thuế
trong mối quan hệ với hệ thống kế toán
đều có những ưu điểm và hạn chế nhất
định, phù hợp với điều kiện kinh tế,
chính trị, xã hội và cơ chế quản lý kinh
tế của mỗi quốc gia trong từng giai

đoạn phát triển. Trong điều kiện hiện
nay, các quốc gia điều hành nền kinh tế
vận hành theo cơ chế thị trường, quan
điểm xây dựng chính sách thuế có sự
độc lập tương đối với chính sách kế
toán là phổ biến, vì những lý do sau
đây:

Một là, sự phát triển của nền
kinh tế thị trường với nhiều thành phần
kinh tế có lợi ích khác nhau. Nhu cầu
đối với thông tin kế toán ngày càng đa
dạng đòi hỏi hệ thống kế toán phải
được xây dựng trên nguyên tắc đảm
bảo tính tin cậy và trung lập giữa các
đối tượng. Hệ thống kế toán không
thiên về mục đích tính thuế.

Hai là, xu hướng toàn cầu hóa
nền kinh tế các nước dẫn đến việc hài
hòa các chuẩn mực kế toán diễn ra
mạnh mẽ theo định hướng của hệ thống
chuẩn mực kế toán và chuẩn mực báo
cáo tài chính quốc tế cho dù mức độ
phát triển kinh tế xã hội ở các nước là
khác nhau. Ngược lại, chính sách thuế
chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của điều
kiện kinh tế xã hội, chính sách thuế
chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của điều
kiện kinh tế xã hội, chính sách quản lý
kinh tế cụ thể ở từng quốc gia trong
từng giai đoạn phát triển. Xu hướng hài
hòa mang tính toàn cầu về chính sách
thuế thường diễn ra chậm hơn so với hệ
thống kế toán.

Ba là, sự phát triển nhanh chóng
và ngày càng phức tạp của nền kinh tế
thị trường, đặc biệt là thị trường tài
chính dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề kế
toán phức tạp. Kế toán hiện đại có xu
hướng coi trọng tính thích hợp của
thông tin và "mô phỏng" tình hình tài
chính và kinh doanh trong tương lai của
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doanh nghiệp nhiều hơn. Ngược lại, để
thực hiện được chức năng của mình,
chính sách thuế vẫn thiên về sử dụng
thông tin kết quả thực hiện trong quá
khứ của doanh nghiệp.

Sự khác biệt:

Sự khác biệt giữa chính sách
thuế và chuẩn mực kế toán tạo ra các
khoản chênh lệch trong việc ghi nhận
doanh thu và chi phí cho một kỳ kế
toán nhất định, dẫn tới chênh lệch giữa
số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ với
chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp
theo chế độ kế toán áp dụng. Các khoản
chênh lệch này được phân thành hai
loại là chênh lệch vĩnh viễn và chênh
lệch tạm thời.

Chênh lệch vĩnh viễn là các
khoản chênh lệch phát sinh khi thực
hiện quyết toán thuế, cơ quan thuế loại
hoàn toàn ra khỏi doanh thu, chi phí khi
xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ
theo các quy định của chính sách thuế
hiện hành. Ví dụ chênh lệch vĩnh viễn
do khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị
vượt mức khống chế 10% tổng chi phí
trong kỳ; khoản chi phí không có hoá
đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh; các
khoản tổn thất tài sản;...

Chênh lệch tạm thời là các
khoản chênh lệch phát sinh do cơ quan
thuế chưa chấp nhận ngay trong kỳ các
khoản doanh thu, chi phí đã ghi nhận
theo chuẩn mực và chế độ kế toán
doanh nghiệp áp dụng. Các khoản
chênh lệch này sẽ được khấu trừ hoặc
tính thuế thu nhập trong các kỳ tiếp
theo. Ví dụ chênh lệch về chi phí khấu
hao do chính sách khấu hao nhanh của
doanh nghiệp (DN) không phù hợp với

quy định về khấu hao theo chính sách
thuế (Thông tư 45/2013/TT-BTC).

Lợi nhuận kế toán là lợi nhuận
hoặc lỗ của một kỳ, trước khi trừ thuế
thu nhập doanh nghiệp (TNDN), được
xác định theo quy định của chuẩn mực
kế toán và chế độ kế toán. Lợi nhuận kế
toán phụ thuộc rất nhiều vào các chính
sách kế toán mà DN lựa chọn phù hợp
với các quy định của Chuẩn mực kế
toán và Chế độ kế toán áp dụng như
chính sách khấu hao; chính sách phân
bổ tài sản đã xuất dùng; chính sách ghi
nhận doanh thu; chính sách và phương
pháp tập hợp chi phí, tính giá thành;...

Thu nhập chịu thuế TNDN của
một kỳ, được xác định theo qui định
của Luật thuế TNDN hiện hành và là cơ
sở để tính thuế TNDN phải nộp.

Khoản chênh lệch giữa Thu nhập
chịu thuế và Lợi nhuận kế toán chính là
các khoản chênh lệch vĩnh viễn và
chênh lệch tạm thời.

Kế toán DN căn cứ vào các sổ
kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh
thu, thu nhập và các khoản chi chí
thuộc các khoản mục chi phí nguyên
vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp,
sản xuất chung và chi phí bán hàng,
quản lý DN, chi phí tài chính, chi phí
khác để nhận diện các khoản thu nhập,
chi phí có sự khác biệt về quy định ghi
nhận giữa chuẩn mực, chế độ kế toán
và chính sách thuế. Kế toán DN lập các
bảng kê phân tích, so sánh và xác định
các khoản chênh lệch đối với các khoản
doanh thu và chi phí có sự khác biệt
giữa ghi nhận giữa chế độ kế toán với
chính sách thuế. Sử dụng thông tin trên
các bảng kê phân tích so sánh doanh
thu, chi phí để lập các chỉ tiêu điều
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chỉnh trên tờ khai quyết toán thuế
TNDN theo mẫu 03/TNDN và xác định
thu nhập chịu thuế TNDN.

Vấn đề đặt ra là khi phát sinh
các khoản chênh lệch tạm thời, các DN
ghi nhận như thế nào trên Báo cáo tài
chính nhằm đảm bảo phản ánh một
cách trung thực và hợp lý nhất tình hình
tài chính và kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo:

1. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

2. Chuẩn mực kế toán Quốc tế

3. http://www.webketoan.vn/

4. http://vi.wikipedia.org/wiki/Wiki
pedia
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CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Nguyễn Huyền Hương

CQ50/22.06

rong những năm gần
đây, nền kinh tế thế giới
đã và đang phát triển

theo xu hướng toàn cầu hóa. Đây là xu
hướng phát triển tất yếu của trong giai
đoạn hiện nay và cả trong tương lai.
Chính vì vậy, hoạt động kinh doanh
không chỉ diễn ra trong phạm vi từng
quốc gia mà đã phát triển theo hướng
hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Tuy
nhiên do đặc điểm lịch sử, kinh tế, pháp
luật và thậm chí là cả văn hóa giữa các
quốc gia thì luôn có sự khác biệt nên
các thông tin tài chính được soạn thảo
theo các chuẩn mực và thông lệ của
từng quốc gia. Từ đó dẫn đến có sự
khác biệt rất lớn về thông tin tài chính
giữa các nước.

Kế toán, kiểm toán có vai trò hết
sức quan trọng trong việc cung cấp
thông tin tài chính, là nền tảng cho việc
ra quyết định kinh doanh, đồng thời đã
trở thành một bộ phận cấu thành trong
hệ thống công cụ quản lý, điều hành và
kiểm soát các hoạt động kinh doanh.

Để có thể hiểu, đo lường, so
sánh và cung cấp được các thông tin tài
chính giúp cho hoạt động kinh doanh
thành công bất kể sự khác nhau về vị trí
địa lý hay thời gian là một thách thức
rất lớn và là một vấn đề đặt ra đối với
kế toán, kiểm toán Việt Nam trong quá
trình hội nhập.

1.Tổng quan về hội nhập quốc
tế trong lĩnh vực kế toán –kiểm toán

Mục tiêu đến năm 2020, Việt
Nam hội nhập hoàn toàn với quốc tế
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
Trong đó, giai đoạn 2006 -2010 là giai
đoạn củng cố hội nhập. Giai đoạn 2006-
2010 này,Việt Nam tiếp tục hoàn thiện
hơn nữa hệ thống pháp lý điều chỉnh
hoạt động của thị trường dịch vụ kế
toán, kiểm toán. Đến giai đoạn 2010 –
2020 là giai đoạn hội nhập năng động,
Việt Nam sẽ hội nhập toàn diện, bình
đẳng với các nước trong lĩnh vực kế
toán, kiểm toán, chúng ta có cả nhập
khẩu và xuất khẩu dịch vụ kế toán,
kiểm toán. Trong tiến trình hội nhập
WTO, Chính phủ Việt Nam cam kết
với các nhà tài trợ và các tổ chức quốc
tế việc cải cách hệ thống kế toán Việt
Nam trong đó có cam kết về hoàn thiện
một hệ thống chuẩn mực kế toán  hoàn
chỉnh và phù hợp với thông lệ kế toán
quốc tế. Theo lộ trình đó, Bộ Tài chính
đã nghiên cứu soạn thảo và từng bước
ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán
Việt Nam (VAS). Từ năm 2001 cho
đến nay, chúng ta đã ban hành 5 đợt với
26 chuẩn mực. Hệ thống chuẩn mực kế
toán Việt Nam ra đời đã tạo dựng
khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kế
toán, tạo ra môi trường kinh tế bình
đẳng, làm lành mạnh hóa các quan hệ
và các hoạt động tài chính và quan
trọng hơn là tạo ra sự công nhận của

T
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quốc tế đối với Việt Nam trong quá
trình hội nhập.

2.Thực trạng chuẩn mực kế
toán Việt Nam hiên nay

a) Sự hài hòa tương đồng:

Hệ thống chuẩn mực kế toán
Việt Nam (VAS) là khá hoàn chỉnh, hài
hòa ở mức độ cao so với hệ thống
chuẩn mực kế toán Quốc tế (IAS). VAS
cơ bản phù hợp với IAS và IFRS không
chỉ về nội dung, về cơ sở đánh giá, ghi
nhận và trình bày trên báo cáo tìa chính
mà còn cả về hình thức trình bày.

Từng chuẩn mực kế toán  đã
được dịch ra tiếng Anh tạo điều kiện
cho các nhà đầu tư nước ngoài, các
nước thành viên trong khu vực và trên
toàn thế giới có thể tiếp cận dễ dàng với
hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam .
Điều này không chỉ góp phần hoàn
thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động
kế toán của Việt Nam bắt nhịp kịp thời
với sự hội nhập kế toán ở các nước có
nền kinh tế thị trường, mà quan trọng
hơn là tạo môi trường pháp lý cho hội
nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Trong quá trình phát triển, từ
việc chỉ chú trọng phát triển kế toán
phục vụ cho mục đích thu thuế,Việt
Nam đã có những nỗ lực chuyển đổi
phát triển một hệ thống kế toán toàn
diện hơn, được cộng đồng thế giới áp
dụng IFRS thừa nhận.

b) Những điểm khác biệt:

Khi so sánh nội dung giữa các
chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban
hành với các chuẩn mực kế toán quốc
tế chúng ta sẽ thấy còn có sự khác biệt
nhất định:

Một số điểm của chuẩn mực này
trình bày cụ thể hơn chuẩn mực kia và
ngược lại, hoặc còn một vài khác biệt
về cách dùng thuật ngữ, hoặc về các
phương pháp được áp dụng, phạm vi
trình bày.

Hiện nay số lượng các chuẩn
mực kế toán của Việt Nam so với
chuẩn mực kế toán quốc tế cũng chưa
tương đương (Quốc tế có 51 chuẩn
mực, Việt Nam mới ban hành 26 chuẩn
mực)

Đồng thời “tinh thần kế toán
độc lập” của CMKT quốc tế vẫn còn
giới hạn trong các VAS.

Hiện nay các quy tắc kế toán còn
bị bó buộc trong một vài hệ thống tài
khoản đã định sẵn và các bước hạch
toán đã vạch sẵn cho từng giao dịch cụ
thể là chưa phù hợp với tinh thần của
IFRS. Những quy định kế toán cứng
nhắc này sẽ là một trở ngại trong việc
phát triển kế toán chuyên nghiệp, hoặc
hạn chế những kế toán viên có trình độ
chuyên môn cao phát huy năng lực của
mình.

Khi Việt Nam xây dựng hệ
thống chuẩn mực kế toán đã tạo ra
những điểm thuận lợi:

Tính thực thi của hệ thống chuẩn
mực kế toán Việt Nam trong thực tiễn
là khá cao. Bởi vì, ngay khi bắt đầu
việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống
chuẩn mực kế toán, chúng ta đã xác
định quan điểm là các chuẩn mực kế
toán Việt Nam được xây dựng dựa trên
cơ sở phù hợp với chuẩn mực kế toán
quốc tế nhưng phải phù hợp với điều
kiện kinh tế – chính trị – xã hội – pháp
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luật của Việt Nam trong giai đoạn hiện
tại và tương lai gần.

Quá trình soạn thảo chuẩn mực
kế toán do Bộ Tài chính tiến hành đã
huy động và thu hút sự tham gia của
đông đảo các chuyên gia từ nghiên cứu
lý luận đến thực tiễn và có sự trợ giúp
của các chuyên gia nước ngoài, nên
công việc soạn thảo đã tiến hành nhanh
chóng, đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu
cầu thực tiễn.

Từ  khi hệ thống chuẩn mực kế
toánViệt Nam ra đời cho đến nay đã
góp phần đáp ứng yêu cầu của quá trình
hội nhập, mở cửa về dịch vụ kế toán.
Việc ghi nhận và trình bày báo cáo tài
chính theo thông lệ kế toán quốc tế đã
tạo cho kế toán Việt Nam có tiếng nói
chung với bạn bè quốc tế, tạo sự thu hút
của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt
Nam .

Hệ thống chuẩn mực kế toán
đảm bảo tính thống nhất trong ghi chép
kế toán, trình bày và thuyết minh
BCTC của các doanh nghiệp.

Việt Nam đang thúc đẩy sự phát
triển của nền kinh tế thị trường với việc
đa dạng hóa các loại hình doanh
nghiệp, các thành phần kinh tế khác
ngoài DNNN. Khác hẳn so với trước
đây, chúng ta đã có những chính sách
tài chính riêng biệt, quy định đối với
các DNNN mà không quy định đối với
doanh nghiệp cổ phần và TNHH, từ đó,
không tạo ra môi trường bình đẳng và
sự đồng nhất, có thể so sánh được. Còn
ngày nay, cạnh tranh mạnh mẽ hơn,
bình đẳng hơn đòi hỏi các DN phải
công khai thông tin một cách hữu hiệu
hơn để tăng cường thu hút đầu tư. Vì
vậy, hệ thống chuẩn mực kế toán với

mục tiêu là các báo cáo tài chính phải
phản ánh đúng thực trạng kinh doanh
của doanh nghiệp và phải so sánh được
các DN với nhau, không phải chỉ so
sánh giữa các loại hình doanh nghiệp ở
Việt Nam, mà của cả doanh nghiệp Việt
Nam so với những doanh nghiệp nước
ngoài, hoặc là doanh nghiệp nước ngoài
cũng có thể so với doanh nghiệp Việt
Nam. Vì thế, mục tiêu của chuẩn mực
kế toán là rất cao và khác hẳn với cơ
chế chính sách mà Việt Nam đã có từ
những năm trước. Hệ thống chuẩn mực
kế toán đã góp phần không nhỏ trong
việc hình thành “sân chơi” bình đẳng-
ích nước, lợi doanh nghiệp.

Hệ thống chuẩn mực kế toán có
vai trò không nhỏ trong việc quản lý tài
chính tầm vĩ mô của Nhà nước thông
qua hệ thống các cơ quan chức năng
như thuế, thanh tra tài chính… . Đối
với các cơ quan chức năng của Nhà
nước, hệ thống chuẩn mực kế toán là
một trong những cơ sở để kiểm tra,
kiểm soát đánh giá trách nhiệm của kế
toán và những người có liên quan đồng
thời thông qua đó nhằm nâng cao chất
lượng nghề nghiệp của chính các cơ
quan quản lý .

Thực tế vận dụng VAS vào thực
tiễn cho thấy về cơ bản nội dung của
các VAS là có sự thống nhất, không có
sự xung đột với các cơ chế tài chính
hiện hành

Thuy nhiên còn những vướng
mắc và khó khăn

Vướng mắc ,khó khăn:

Đội ngũ những người làm nghề
kế toán ở các DN, thậm chí cả các cán
bộ ở các cơ quản lý chức năng còn chưa
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thật sự chủ động cập nhật, chưa nắm
bắt hết được nội dung của các chuẩn
mực làm cho hiệu quả công tác triển
khai các chuẩn mực vào thực tiễn còn
hạn chế. Thói quen chờ đợi sự hướng
dẫn cụ thể của Bộ Tài chính rồi vận
dụng máy móc tồn tại trong một bộ
phận không nhỏ những người làm công
tác kế toán hiện nay.

Còn có sự chưa thống nhất trong
một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng
giữa chuẩn mực kế toán với các văn
bản pháp luật có liên quan như Luật
Đầu tư nước ngoài, Luật thuế..

Các chuẩn mực cho người đọc
chưa được đảm bảo ,sự hướng dẫn
chuẩn mực về các DN còn hạn chế làm
cho kế toán của các DN thường tiếp cận
thông qua các thông tư và ít quan tâm
đến các chuẩn mực.

Nhiều chuẩn mực khi ban hành
không được áp dụng ngay ,thường chờ
các thông tư mới áp dụng ,dẫn đến thực
trạng chuẩn mực ban hành lâu nhưng
chưa áp dụng,các nghiệp vụ ,giao dịch
xử lý không đúng .Khi đơn vị dựa vào
các thông tư ,quy định để làm kế toán
,hoạt động thực tế phát sinh không sử lý
được ,đơn vị khi đó lại làm các công
văn xin giải trình ,giải đáp..

3.Giải pháp

Đối với Nhà nước

Đối với Nhà nước, cơ quan phụ
trách Kế toán – Kiểm toán của nhà
nước, các nhà chức trách cần xây dựng
bổ sung một số chuẩn mực kế toán phù
hợp với thực tiễn Việt Nam và chuẩn
mực kế toán quốc tế. Để thực hiện được
điều này, các chuyên gia kế toán hàng
đầu của Việt Nam từ Bộ Tài chính,

Ngân hàng Nhà nước, hội nghề nghiệp,
các công ty dịch vụ kế toán- kiểm toán,
các trường đại học… cần phải hợp tác
về mặt chuyên môn nhằm xây dựng
chuẩn mực kế toán chất lượng cao.

Ban hành các chuẩn mực còn
thiếu so với nhu cầu thực tế, trong đó
tiền đề là việc hợp tác quốc tế. Các cơ
quan nhà nước cần nỗ lực hợp tác quốc
tế trong việc trao đổi kinh nghiệm, cập
nhật kiến thức mới; kết hợp chặt chẽ
với cơ quan, tổ chức về kế toán- kiểm
toán quốc tế.

Ngoài ra, các cơ quan phụ trách
cần phải nỗ lực hợp tác với các tổ chức
ban hành chuẩn mực của các quốc gia
tiên tiến khác và tham khảo, chọn lọc
thành tựu của các nước trong khu vực
để áp dụng phù hợp với môi trường và
quy định tại Việt Nam.

Hoàn thiện các phần mềm kế
toán, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận
và sử dụng các giải pháp phần mềm
cũng đóng một vai trò rất quan trong
trong việc thúc đẩy tiến trình hội nhập
quốc tế.

Đối với doanh nghiệp

Các doanh nghiệp là đơn vị chịu
ảnh hưởng trực tiếp của những tác động
từ việc hội nhập quốc tế bao gồm làn
sóng toàn cầu hóa và các giao dịch
quốc tế. Vì vậy, các giải pháp hội nhập
quốc tế và hệ thống kế toán- kiểm toán
của doanh nghiệp Việt Nam được xét
theo sự phát triển của thị trường chứng
khoán, thị trường tài chính, biến động
của môi trường đầu tư kinh doanh của
Việt Nam.

Doanh nghiệp cần ủng hộ tích
cực một chuẩn mực mới cũng như thiện
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chí thực hiện cũng với sự hỗ trợ của
Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Trước hết,
đó là nỗ lực đầu tư xây dựng một đội
ngũ nhân viên kế toán và tài chính có
năng lực, hệ thống công nghệ có đảm
bảo xử lý và lưu trữ toàn bộ dữ liệu một
cách đầy đủ, chính xác, đảm bảo tuân
thủ các chuẩn mực kế toán áp dụng.

Bên cạnh đó, trên cơ sở luật kế
toán, chuẩn mực, chế độ kế toán hiện
hành, các doanh nghiệp phải tự xây
dựng chính sách kế toán cho riêng mình
để áp dụng cho doanh nghiệp. Đây là
một khâu không thể thiếu đối với hệ
thống kiểm soát nội bộ trong doanh
nghiệp.

Các doanh nghiệp cần tạo điều
kiện huấn luyện các nhân viên kế toán
hiểu biết các chuẩn mực kế toán, các
chế độ kế toán mới, các quy định về
thuế hiện hành và đóng góp các ý kiến
về sự ảnh hưởng của việc áp dụng các
văn bản pháp quy về kế toán trong thực
tế tại doanh nghiệp thông qua các tổ
chức nghề nghiệp, các lớp bồi dưỡng
tập huấn nghiệp vụ… Giải pháp này
không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ
chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán
hiện hành mà còn giúp việc lập và trình
bày báo cáo tài chính trung thực, khách
quan.

Đối với nơi đào tạo

Đối với nơi đào tạo như trường
đại học, các tổ chức, trung tâm trong
nước và quốc tế đào tạo nguồn nhân lực
Kế toán- Kiểm toán, giải pháp đặt ra để
thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế là
thúc đẩy, chủ động xây dựng chương
trình đào tạo. Nhà trường phải nghiên
cứu chương trình đào tạo phù hợp thực
tiễn hành nghề, tích cực trong quá trình

xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán
Việt Nam, tích cực trao đổi và tiếp thu
kinh nghiệm từ các học viên ở những
quốc gia có hệ thống kế toán phát triển
cũng như các tổ chức ban hành chuẩn
mực quốc tế. Nhà trường cần thúc đẩy
các nhóm nghiên cứu khoa học về
những lĩnh vực kế toán , kiểm toán nêu
trên, các sản phẩm cần được phát hành
và phổ biến để làm nền tảng cho những
nghiên cứu tiếp theo.

Chương trình đào tạo của nhà
trường về lĩnh vực kế toán cần được đổi
mới theo hướng trang bị những kiến
thức và kỹ năng cho học viên vừa phù
hợp với thực trạng Việt Nam và chuẩn
bị cho những bước tiền đề hội tụ với kế
toán quốc tế. Chương trình giảng dạy,
tài liệu giảng dạy nên được thiết kế lại
phù hợp và có cập nhật thường xuyên
các chuẩn mực kế toán ban hành. Các
trường đại học, cao đẳng, các nơi đào
tạo chuyên ngành… cần trở thành cầu
nối giữa các doanh nghiệp và việc áp
dụng các văn bản pháp quy mới về kế
toán trong vai trò hướng dẫn và thu
thập các ý kiến đóng góp từ phía các
doanh nghiệp.

4.Điều kiện thực hiện giải pháp
:

Nhà nước ,các cơ quan có thẩm
quyền phải tạo mọi điều kiện để các
doanh nghiệp được tiếp cận các chuẩn
mực một cách nhanh nhất ,đơn giản và
dễ hiểu nhất.

Thường xuyên tổ chức các buổi
hội thảo để nâng cao hiểu biết ,trình độ
chuyên môn và kiến thức thực tế.
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Các doanh nghiệp phải tạo mọi
điều kiện để chuẩn mực được thực thi
vào thực tế .

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Sưu tầm: Vũ Quang Truyền–

CQ50/21.10

rong xu thế hài hòa các chuẩn
mực về kế toán trên phạm vi
toàn cầu, nhiều quốc gia trong

đó có Việt Nam đều xây dựng chuẩn
mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực kế
toán quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh
những điểm giống thì chuẩn mực kế
toán Việt Nam vẫn có những điểm khác
biệt so với chuẩn mực kế toán quốc tế.

Điểm giống nhau giữa chuẩn
mực kế toán quốc tế và kế toán Việt
Nam

Khi xây dựng các các chuẩn
mực kế toán, quan điểm xuyên suốt của
Việt Nam là tuân thủ hệ thống chuẩn
mực kế toán quốc tế. VAS cơ bản đã
được xây dựng dựa trên IAS/IFRS, theo
nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông
lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm nền
kinh tế và trình độ quản lý của doanh
nghiệp Việt Nam. Do vậy, VAS đã cơ
bản tiếp cận với IAS/IFRS, phản ánh
được phần lớn các giao dịch của nền
kinh tế thị trường, nâng cao tính công
khai, minh bạch thông tin về BCTC của
các doanh nghiệp.

Hệ thống kế toán và chuẩn mực
quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được
soạn thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế

toán quốc tế (IASB). Nó được soạn
thảo và công bố theo những quy trình
rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của
các chuẩn mực và đảm bảo tính thực
hành cao. Rất nhiều quốc gia khác của
châu Á và trên thế giới đang điều chỉnh
các chuẩn mực của mình để phù hợp
hơn với IFRS và giảm thiểu sự khác
nhau nếu có.

Những điểm khác biệt giữa
chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn
mực kế toán Việt Nam

Khác với hệ thống kế toán Việt
Nam (VAS), hệ thống kế toán quốc tế
(IAS) không có sự bắt buộc mang tính
hình thức (như biểu mẫu báo cáo thống
nhất, hệ thống tài khoản kế toán thống
nhất, hình thức sổ kế toán, mẫu các
chứng từ gốc thống nhất). IAS mặc dù
đưa ra rất chi tiết các định nghĩa,
phương pháp làm, cách trình bày và
những thông tin bắt buộc phải trình bày
trong các báo cáo tài chính nhưng IAS
không bắt buộc phải sử dụng chung các
biểu mẫu báo cáo tài chính, hệ thống tài
khoản, các hệ thống chứng từ, sổ kế
toán. IAS có bộ khung khái niệm và
tính thống nhất cao giữa các chuẩn
mực. VAS còn nhiều vấn đề chưa rõ

T
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ràng, thiếu nhiều vấn đề và đặc biệt là
còn mâu thuẫn giữa các chuẩn mực
hoặc sự không thống nhất giữa chuẩn
mực và hướng dẫn về chuẩn mực đó.

Hệ thống tài khoản kế toán
thống nhất của Việt Nam chỉ quan tâm
chủ yếu đến thông tin của báo cáo tài
chính cho các nhà đầu tư chứ chưa
quan tâm đến thông tin quản trị nội bộ.
Theo thông lệ quốc tế, tên gọi tài khoản
chính là tên gọi ngắn gọn của số dư tài
khoản hay chỉ tiêu cần quản lý. Không
ghép chung nhiều chỉ tiêu khác nhau
vào chung một tài khoản. Các chỉ tiêu
khác nhau phải được ghi chép và báo
cáo theo các tài khoản riêng biệt.Cụ
thể:

Thứ nhất, sự khác nhau trong
cân đối kế toán:

IAS khác VAS trong hầu hết
khoản mục của bảng cân đối kế toán
như kế toán tiền, doanh nghiệp ghi độc
lập với ngân hàng. Các khoản phải thu
thương mại tách biệt với các khoản
phải thu từ bán tài sản cố định (TSCĐ).
Giá thành phẩm được tính theo phương
pháp giá thành thông thường hơn là
thực tế và nó không chấp nhận phương
pháp LIFO. Các tài sản sinh vật và sản
phẩm nông nghiệp thu hoạch từ các tài
sản sinh vật được ghi nhận theo giá trị
hợp lý trừ đi chi phí điểm bán hàng ước
tính. Các khoản chứng khoán thương
mại ngắn hạn được ghi nhận theo giá trị
hợp lý (giá thị trường) cuối mỗi kỳ,
chênh lệch được ghi vào lãi lỗ chưa
thực hiện trên báo cáo kết quả. Các
khoản chứng khoán sẵn sàng để bán
cũng được điều chỉnh theo giá trị hợp lý
cuối kỳ, nhưng nó được ghi tăng giảm
vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế

toán không ghi vào báo cáo lãi lỗ. Việc
nhận cổ tức bằng cổ phiếu không ghi
tăng thu nhập mà chỉ thuần túy ghi bút
toán ghi nhớ làm tăng số lượng cổ
phiếu lên, đồng thời giảm đơn giá vốn
nhưng tổng giá vốn không đổi.

Các khoản đầu tư bằng trái phiếu
được ghi nhận theo giá vốn đã trừ
(cộng) khấu hao chiết khấu (phụ trội).
Đầu tư vào công ty liên doanh được
hợp nhất theo phương pháp hợp nhất
tương ứng, giải pháp thay thế là theo
phương pháp vốn chủ sở hữu. VAS chỉ
đưa ra phương pháp vốn chủ sở hữu.
Phương pháp hợp nhất tương ứng khác
với hợp nhất thông thường ở chỗ chỉ
phần tài sản, nợ phải trả, thu nhập và
chi phí thuộc sở hữu tập đoàn là được
đưa vào trong tài khoản báo cáo. Nó
không có lợi ích thiểu số (minority
interests). Việc hợp nhất các báo cáo tài
chính bắt buộc thực hiện cho cả báo cáo
năm và báo cáo giữa niên độ.

TSCĐ có thể lựa chọn mô hình
giá phí hoặc áp dụng mô hình giá trị
hợp lý nếu nó có thể đo lường một cách
đáng tin cậy. Chênh lệch giá trị hợp lý
giữa các kỳ được ghi vào vốn chủ sở
hữu. Riêng đối với bất động sản đầu tư,
chênh lệch này được phép ghi vào lãi lỗ
trên báo cáo kết quả. Tuy nhiên, khi
dùng mô hình giá trị hợp lý, trong phần
thuyết minh, doanh nghiệp vẫn phải
thuyết minh giá gốc của nó để nhà đầu
tư có thể tự đánh giá và so sánh. TSCĐ
được cho tặng ghi vào thu nhập phần
phù hợp với chi phí để nhận được tiền
cho tặng đó (phần khấu hao của kỳ đó
chẳng hạn). Khi tài sản cố định hữu
hình hoặc vô hình và tài chính bị giảm
giá trị, IAS yêu cầu ghi nhận ngay vào
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chi phí. Theo IAS, đất đai thuộc tài sản
hữu hình. Các khoản phải trả thương
mại được tách biệt với các khoản phải
trả do mua sắm TSCĐ hay mua tài sản
tài chính. Khoản phải trả bao gồm cả
các khoản thưởng và chi phí phúc lợi
cho nhân viên. Vốn chủ sở hữu không
bao gồm các quỹ khen thưởng, phúc lợi
(Theo VAS trước ngày 31.12.2009 quỹ
khen thưởng phúc lợi nằm trong mục
lớn Vốn chủ sở hữu, tuy nhiên theo
thông tư 244/2009/TT-BTC ngày
31.12.2009 quy định vấn đề này giống
như IAS). Các khoản đánh giá lại tài
sản được ghi tăng giảm vốn chủ sở hữu.

Thứ hai, sự khác nhau trong
báo cáo kết quả kinh doanh;

Để việc so sánh và quản trị được
tốt hơn, theo IFRSs, lãi hoạt động kinh
doanh là các khoản lãi lỗ từ các hoạt
động kinh doanh thông thường của
doanh nghiệp, nó không bao gồm các
khoản thu nhập và chi phí tài chính. Chi
phí tài chính theo thông lệ quốc tế chỉ
đơn giản là chi phí lãi vay và các chi
phí trực tiếp liên quan đến vay tiền bao
gồm cả việc lãi lỗ do thay đổi tỷ giá
ngoại tệ phát sinh từ việc vay tiền như
một khoản chi phí lãi vay. Các chi phí
khác và thu nhập khác theo IAS bao
gồm như bất động sản đầu tư theo mô
hình giá trị hợp lý, các khoản chênh
lệch giá trị hợp lý cuối kỳ so với đầu kỳ
được ghi nhận là lãi lỗ trong báo cáo tài
chính kỳ đó. Theo VAS, chỉ áp dụng
phương pháp giá gốc trừ đi khấu hao
lũy kế. Do vậy, không có khoản lãi, lỗ
này phát sinh. Trường hợp tài sản cố
định được chính phủ cho tặng, theo
IAS, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận
như một khoản thu nhập trong các kỳ

liên quan để phù hợp với các chi phí
liên quan (khấu hao) mà chúng được
nhận để bù đắp. Theo VAS, nó được
ghi nhận toàn bộ thu nhập vào kỳ nhận
được tài sản.

Theo IAS, lãi dùng để tính EPS
cơ bản là lãi thuần thuộc các cổ đông.
Nó không bao gồm các khoản lãi,
nhưng được dùng để chia cho nhân viên
hay đối tượng khác như quỹ khen
thưởng, phúc lợi. VAS không trừ các
quỹ này nên rất nhiều tình huống EPS
tính theo VAS cao hơn theo IAS khá
nhiều thông thường từ 5 - 15%, cá biệt
có thể lên đến 30%. Theo IAS, EPS pha
loãng và EPS cơ bản phải được trình
bày trên bề mặt và nổi bật như nhau
trên báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy
nhiên, hiện nay VAS chưa có thông tư
hướng dẫn chi tiết, nên các DOANH
NGHIệP vẫn không báo cáo EPS pha
loãng trên báo cáo kết quả kinh doanh.
Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu,
khác với IAS, VAS chưa quy định việc
điều chỉnh hồi tố EPS. Trong trường
hợp đó, việc phân tích xu hướng EPS
qua các năm theo số liệu EPS gốc
(không điều chỉnh) sẽ bị sai lệnh rất
nghiêm trọng.

Theo IAS 27, các báo cáo tài
chính hợp nhất phải được lập cho các
báo cáo tài chính năm và các báo cáo
tài chính tạm thời giữa niên độ. Tuy
nhiên, theo VAS, việc lập báo cáo tài
chính hợp nhất chỉ bắt buộc đối với báo
cáo năm, các báo cáo giữa niên độ chỉ
mang tính khuyến khích. Điều này có
nghĩa là báo cáo tài chính giữa niên độ
có thể không đầy đủ và thiếu chính xác.
Đây là một lỗ hổng lớn mà các nhà tạo
lập chế độ kế toán phải nhanh chóng
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chỉnh sửa, tránh những hậu quả lớn cho
các nhà đầu tư mà hiện nay họ đang
phải gánh chịu. Báo cáo hợp nhất với
các công ty liên doanh, theo IAS, các
doanh nghiệp nên sử dụng phương pháp
hợp nhất tương ứng tuy nhiên có thể sử
dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.
VAS chỉ quy định phương pháp vốn
chủ sở hữu.

Thứ ba, sự khác nhau trong
báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

VAS và thông tư hướng dẫn
cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là
lấy từ sổ quỹ tiền mặt và sổ cái tiền gửi
ngân hàng tương ứng với các tài khoản
đối ứng. Theo thông lệ quốc tế, việc lập
báo cáo lưu chuyển tiền tệ (LCTT) chỉ
căn cứ thuần túy các số liệu trên bảng
cân đối kế toán số đầu kỳ và cuối kỳ,
báo cáo kết quả (và có thể có thêm một
vài thông tin từ sổ cái) sau đó làm các
động tác điều chỉnh là ra các chỉ tiêu
trên báo cáo LCTT.

VAS hướng dẫn cách lập báo
cáo LCTT theo phương pháp gián tiếp
bắt đầu từ lãi trước thuế cộng trừ các
khoản điều chỉnh trong đó có chênh
lệch các khoản phải trả. Mặc dù trong
quy định về báo cáo đã yêu cầu các
khoản phải trả này không bao gồm các
khoản phải trả liên quan đến hoạt động
đầu tư và tài chính. Tuy nhiên, do Tài
khoản 331 Phải trả cho người bán bao
gồm các khoản phải trả thương mại do
mua hàng hóa, nguyên liệu cho sản xuất
và phải trả cho việc mua sắm tài sản cố
định hay mua khác. Khi lập báo cáo
LCTT, kế toán viên chỉ lấy số dư cuối
kỳ trừ số dư đầu kỳ của Tài khoản 331
này. Do vậy nó làm cho dòng tiền từ

hoạt động kinh doanh lẫn lộn với dòng
tiền từ hoạt động đầu tư.

Nguyên nhân tồn tại những
khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán
Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc
tế

Nguyên nhân trực tiếp

- VAS về cơ bản được soạn thảo
dựa trên các IAS/IFRS tương ứng được
ban hành đến cuối năm 2003, nhưng
sau đó không được cập nhật những sửa
đổi của IAS liên quan và IFRS mới
được ban hành sau năm 2003;

- IAS/IFRS ngày càng hướng tới
đo lường tài sản dựa trên cơ sở giá trị
hợp lý nhằm đảm bảo tính ‘liên quan’
của thông tin kế toán đối với các đối
tượng sử dụng, trong khi đó giá gốc vẫn
là cơ sở đo lường chủ yếu được qui
định bởi VAS;

- IAS/IFRS cho phép sử dụng
xét đoán và ước tính nhiều hơn so với
VAS, dẫn đến IAS/IFRS yêu cầu khai
báo thông tin liên quan đến sử dụng xét
đoán và ước tính nhiều hơn.

Nguyên nhân thuộc về môi
trường kế toán

- Thứ nhất, văn hoá của người
Việt Nam là tránh rủi ro và sự không
chắc chắn. Áp dụng IAS/IFRS, sự
không chắc chắn là rất cao bởi vì
BCTC theo IAS/IFRS sử dụng nhiều
ước tính kế toán, ví dụ như giá trị hợp
lý. VAS với các ước tính kế toán ít hơn
và thận trọng hơn làm hạn chế những
yếu tố không chắc chắn, tuy nhiên, điều
này cũng giảm nhiều sự phù hợp của
thông tin trên BCTC. Đặc điểm văn hoá
này là yếu tố ảnh hưởng gián tiếp và rất
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quan trọng đến việc VAS chưa áp dụng
hoàn toàn IAS/IFRS.

- Thứ hai, nền kinh tế thị trường
ở Việt Nam còn khá non trẻ, Việt Nam
mới phát triển kinh tế thị trường từ
những năm cuối của thế kỷ 20, thị
trường vốn của Việt Nam là một trong
những thị trường non trẻ nhất trên thế
giới, mới được hình thành hơn mười
năm nay. Đến nay, nó vẫn chưa thể
hiện rõ vai trò quan trọng trong nền
kinh tế, mới chỉ trong phạm vi quốc
gia, chưa liên thông với thị trường vốn
trên thế giới. Trong khi đó, định hướng
của IAS/IFRS là xây dựng hệ thống các
chuẩn mực kế toán hoàn toàn thị trường
và hỗ trợ thị trường vốn, một hệ thống
chuẩn mực kế toán phục vụ cho lợi ích
chung, chất lượng cao, dễ hiểu và có
thể áp dụng trên toàn thế giới, nhằm
giúp những người tham gia vào các thị
trường vốn khác nhau trên thế giới ra
quyết định kinh tế. Do vậy, định hướng
phát triển của VAS để phục vụ cho các
nhà đầu tư trên thị trường vốn không
mạnh như IAS/IFRS; nhu cầu của Việt
Nam về một hệ thống kế toán phức tạp
và hợp lý như IAS/IFRS để phục vụ thị
trường vốn là chưa cấp bách.

- Thứ ba, Việt Nam là một nước
theo hướng điển chế luật (code law)
hay luật thành văn (civil law), khác với
các nước theo hướng thông luật
(common law). Trong các nước theo
hướng điển chế luật, nhìn chung, sự bảo
vệ quyền cổ đông và yêu cầu về tính
minh bạch của thông tin thấp hơn trong
các nước theo hướng thông luật. VAS
được xây dựng phù hợp với đặc điểm
hệ thống luật của một nước theo hướng
điển chế luật trong khi IAS/IFRS được

phát triển phù hợp với hệ thống luật của
các nước theo hướng thông luật. Ngoài
ra, Việt Nam là quốc gia mà cơ sở,
nguyên tắc kế toán được quy chiếu vào
chế độ kế toán quốc gia. Theo đó, Nhà
nước có vai trò kiểm soát kế toán về
phương pháp đo lường, đánh giá, soạn
thảo và trình bày báo cáo; việc soạn
thảo, ban hành các chuẩn mực kế toán
và các hướng dẫn thực hiện phải do các
cơ quan nhà nước thực hiện và được đặt
trong các bộ luật hoặc các văn bản pháp
lý dưới luật. Trong khi đó, tại các quốc
gia phát triển IAS/IFRS, các cơ sở,
nguyên tắc kế toán không quy chiếu
vào chế độ kế toán quốc gia; việc kiểm
soát của Nhà nước được thực hiện
thông qua việc giải thích mục tiêu,
nguyên tắc kế toán, phương pháp đo
lường, đánh giá, soạn thảo và trình bày
BCTC; chuẩn mực, nguyên tắc kế toán
thường được thiết lập bởi các tổ chức tư
nhân chuyên nghiệp, điều đó cho phép
chúng trở nên dễ thích ứng với thực
tiễn và sáng tạo hơn, và phần lớn các
nguyên tắc này không được quy định
trực tiếp trong các văn bản luật.

Định hướng phát triển chuẩn
mực kế toán Việt Nam hòa hợp với
chuẩn mực kế toán quốc tế

Việc áp dụng IAS/IFRS đã mở
ra một thời kỳ mới làm thay đổi cách
thức ghi nhận, đo lường và trình bày
các yếu tố của BCTC, loại trừ sự khác
biệt trong chuẩn mực kế toán, là điều
kiện để đảm bảo các doanh nghiệp và tổ
chức trên toàn thế giới áp dụng các
nguyên tắc kế toán một cách thống nhất
trong lập và trình bày BCTC. IAS/IFRS
được chấp nhận như chuẩn mực lập
BCTC cho các công ty tìm kiếm sự
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thừa nhận trên thị trường chứng khoán
thế giới. Để giảm thiểu những khác biệt
giữa VAS và IAS/IFRS cần thực hiện
một số giải pháp như:

Thứ nhất, cần đánh giá, sửa đổi,
bổ sung cập nhật 26 chuẩn mực đã ban
hành cho phù hợp với những thay đổi
của IAS/IFRS và thực tiễn hoạt động
kinh doanh tại Việt Nam;

Thứ hai, nhằm đáp ứng kịp thời
sự đổi mới và phát triển của nền kinh
tế, cần ban hành 5 chuẩn mực kế toán
liên quan đến các đối tượng và giao
dịch đã phát sinh trong đời sống kinh
tế, bao gồm: Thanh toán bằng cổ phiếu
(IFRS 02); Tìm kiếm, thăm dò và xác
định giá trị các nguồn tài nguyên
khoáng sản (IFRS 06); Công cụ tài
chính (IFRS 7; IFRS 9); Các khỏan tài
trợ của Chính phủ (IAS 20): Tổn thất
tài sản (IAS 36). Một số chuẩn mực

cũng cần có bước chuẩn bị để ban hành
trong thời gian tiếp theo như: Tài sản
nắm giữ để bán và hoạt động kinh
doanh không liên tục; Phúc lợi của
nhân viên; Nông nghiệp;

Thứ ba, Việt Nam cần từng
bước tiếp tục hoàn thiện môi trường
kinh tế và luật pháp phù hợp với yêu
cầu của IAS/IFRS. Chẳng hạn như thị
trường giao dịch tài sản cần phải ‘minh
bạch’ và ‘hoạt động’ để có thể sử dụng
giá trị hợp lý làm cơ sở đo lường giá trị
tài sản…

Tài liệu tham khảo

[1] ketoantonghop.vn với bài
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Nam”

[2] ketoan.org với tài liệu
“Chuẩn mực kế toán quốc tế
(IAS)


