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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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