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Ngày 16/03/2020, Bộ Tài Chính thông qua Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo
cáo tài chính tại Việt Nam, với 2 mục tiêu cụ thể bao gồm:
•

Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

•

Ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS)

Quyết định 345/QĐ-BTC đặt ra yêu cầu tuân thủ mới cho một số đối tượng doanh nghiệp trên thị trường,
nhưng lần này, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội lựa chọn thời điểm và cách thức thực hiện việc chuyển đổi
áp dụng báo cáo tài chính theo IFRS. Tuy mang lại thử thách trong thời điểm nền kinh tế còn nhiều bất ổn,
nhưng nếu được thực hiện một cách đầy đủ và hợp lí thì những thay đổi này sẽ mang lại các lợi ích đáng kể
cho doanh nghiệp về mặt con người, quy trình và hệ thống. Việc lên kế hoạch và chuẩn bị sớm sẽ giúp cho
doanh nghiệp có nhiều lợi thế hơn trong việc chủ động thực hiện theo tình hình thực tế của mình, cũng như
tranh thủ được nhân tài trong lĩnh vực này, gia tăng lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác trong cùng
ngành và trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.
Dù vậy, việc chuyển đổi sang IFRS không đơn thuần chỉ là một sự thay đổi về mặt kế toán, mà nó sẽ có nhiều
tác động đến tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, bao gồm nhân sự, tài chính, kế hoạch, hệ thống công
nghệ thông tin, thuế, quản lý rủi ro và các thủ tục kiểm soát. Hơn nữa, sẽ không thể có một giải pháp chung
áp dụng cho mọi đối tượng khi mỗi doanh nghiệp có những đặc thù riêng về ngành nghề hoạt động kinh
doanh và độ trưởng thành của quy trình lập và trình bày báo cáo tài chính. Do đó, sự phối hợp giữa các
phòng ban bên trong doanh nghiệp, kết hợp với hỗ trợ từ bên ngoài của công ty tư vấn nhiều kinh nghiệm
như Deloitte sẽ giúp cho quá trình chuyển đổi nhịp nhàng và hiệu quả hơn.
Sau đây là một số điểm đáng lưu ý khác trong nội dung của Quyết định 345/QĐ-BTC:
1.

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Lộ trình áp dụng IFRS được bộ Tài chính thông qua được chia làm 2 giai đoạn cho những nhóm doanh nghiêp
sau:
Giai đoạn 1 – Áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025)
•

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:
‒

Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi
các định chế tài chính quốc tế;

•

‒

Công ty mẹ là công ty niêm yết;

‒

Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;

‒

Các công ty mẹ khác

Đối với báo cáo tài chính riêng:
‒

Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở
nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực
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Giai đoạn 2 – Áp dụng bắt buôc (sau năm 2025)
•

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1, nhu cầu và khả năng sẵn sàng của doanh nghiệp,
và tình hình thực tế, Bộ Tài chính sẽ quy định phương án và thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập
báo cáo tài chính cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng cụ thể sau:
‒

Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước;

‒

Công ty mẹ là công ty niêm yết;

‒

Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;

‒

Công ty mẹ quy mô lớn khác

Các công ty mẹ khác không thuộc nhóm đối tượng bắt buộc áp dụng nêu trên nhưng có nhu cầu và
đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính
hợp nhất.
•

Đối với báo cáo tài chính riêng:
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1, nhu cầu và khả năng sẵn sàng của doanh nghiệp,
và tình hình thực tế, Bộ Tài chính sẽ quy định phương án và thời điểm áp dụng bắt buộc hoặc tự
nguyện IFRS để lập báo cáo tài chính cho từng nhóm doanh nghiệp, để đảm bảo tính hiệu quả và khả
thi.

2.

Áp dụng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS)
•

Từ năm 2025, VFRS được triển khai cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, ngoại trừ
các đối tượng áp dụng IFRS hoặc chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

•

Bộ Tài chính sẽ có những hướng dẫn riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu và điều
kiện áp dụng IFRS và VFRS.

3.

Những yêu cầu khác của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp:
•

Các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ nguồn lực, muốn áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính phải
thông báo trước cho Bộ Tài chính.

•

Khi áp dụng IFRS, doanh nghiệp phải đảm bảo tính đầy đủ, rõ ràng và minh bạch của thông tin cung
cấp cho các cơ quan có thẩm quyền, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ
với Ngân sách Nhà nước.

•

Doanh nghiệp phải trình bày và thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính nếu có sự khác biệt giữa
lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế. Doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định
của pháp luật hiện hành.

•

Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng IFRS phải áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy
định của Ủy ban Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IASB) tại cùng một thời điểm.

•

Doanh nghiệp áp dụng tư nguyện hoặc áp dụng bắt buộc IFRS theo nguyên tắc nhất quán trong cả
năm tài chính.
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Nếu Quý doanh nghiệp có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu –
mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung
cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại website www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.
Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo, Tư vấn, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro, Tư vấn Thuế & Pháp
lý và các dịch vụ liên quan. Với mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80%
các doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500®. Vui lòng kết nối với chúng tôi tại www.deloitte.com để hiểu thêm về những hoạt động đang
được thực hiện bởi khoảng 312.000 chuyên gia tư vấn của Deloitte nhằm kiến tạo và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến xã hội.
Về Deloitte Châu Á Thái Bình Dương
Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc của Deloitte Châu Á Thái Bình
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động kinh doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.
Về Deloitte Việt Nam
Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm hơn 28 năm tại thị trường Việt Nam, và là một phần của
Mạng lưới Deloitte Toàn cầu – một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. Deloitte Việt Nam có hơn 1.000 nhân viên
làm việc tại văn phòng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, được tận dụng toàn bộ thế mạnh của mạng lưới Deloitte Châu Á Thái Bình Dương. Thông qua mạng
lưới rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng, bao gồm Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro, Tư vấn Thuế
& Pháp lý, Tư vấn, Kiểm toán & Đảm bảo và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành.
Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte Touche Tohmatsu Limited, hay bất
kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Mạng lưới các công ty Deloitte”) và các nhân viên của họ được xem là, trong
phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến
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