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Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 01 nhằm điều chỉnh và làm rõ định 
nghĩa về nợ ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp với thực tế. Những sửa đổi trong chuẩn mực sẽ chính thức có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Do việc phân loại nợ phải trả dài hạn và ngắn hạn ảnh hưởng đến những chỉ tiêu chính khi phân tích BCTC 
hay mặt khác là sức khỏe tín dụng của DN, do đó việc sửa đổi là cần thiết để giúp người sử dụng BCTC có
được góc nhìn tốt hơn.

Sửa đổi này áp dụng cho tất cả các loại nợ phải trả (nợ phải trả tài chính, các khoản dự phòng...)



Các sửa đổi chính 

Nội dung sửa
đổi Trước sửa đổi Sau sửa đổi

Đoạn 69 (d)

Doanh nghiệp sẽ phải phân loại một 
khoản nợ phải trả là ngắn hạn nếu như 
doanh nghiệp không có quyền “vô 
điều kiện” để trì hoãn việc thanh toán 
khoản nợ trong ít nhất 12 tháng kể từ 
thời điểm lập BCTC

Doanh nghiệp sẽ phải phân loại một 
khoản nợ phải trả là ngắn hạn khi doanh 
nghiệp không có quyền trì hoãn thanh 
toán khoản nợ ít nhất 12 tháng tại thời 
điểm lập BCTC

Đoạn 72A (quyền 
trì hoãn các khoản 
thanh toán)

Chưa đề cập đến

Quyền trì hoãn thanh toán các khoản nợ 
phải trả trong vòng 12 tháng phải có bản 
chất kinh tế và phải tồn tại vào thời 
điểm lập BCTC

Đoạn 73

Khi doanh nghiệp có ý định và quyền
để trì hoãn thanh toán khoản nợ trong 
vòng 12 tháng kể từ ngày lập BCTC thì 
khoản nợ đó sẽ được phân loại là nợ 
dài hạn

Tại thời điểm lập BCTC, khi doanh 
nghiệp có quyền để trì hoãn thanh toán
khoản nợ trong vòng 12 tháng kể từ ngày 
lập BCTC thì khoản nợ đó sẽ được phân 
loại là nợ dài hạn

Đoạn 75A (làm rõ 
hơn về đoạn 73 
sau sửa đổi)

Chưa đề cập đến

Nếu một khoản nợ được phân loại là nợ
dài hạn theo đoạn 69, thì nó vẫn sẽ được
phân loại là nợ dài hạn kể cả khi được
Ban Giám đốc có ý định thanh toán
khoản nợ đó trong vòng 12 tháng kể từ
ngày lập BCTC
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Diễn giải

1. Trên thực tế quan sát, chủ yếu
việc trì hoãn các khoản thanh toán
nợ phụ thuộc vào việc tuân thủ
điều kiện trên hợp đồng. Do đó
chuẩn mực sửa đổi cho rằng
doanh nghiệp thay vì có quyền vô
điều kiện, doanh nghiệp chỉ có
quyền trì hoãn thanh toán các
khoản nợ đến hạn

2. Chuẩn mực sửa đổi nhấn mạnh
vào quyền trì hoãn thanh toán
khoản nợ bắt buộc phải thực tế
hiện hữu tại ngày lập BCTC

3. Sau sửa đổi, IAS 01 hướng dẫn
việc phân loại nợ ngắn/dài hạn sẽ
chỉ phụ thuộc vào quyền để trì
hoãn thanh toán, không phụ
thuộc vào dự định của Ban Giám
đốc
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LIÊN HỆ

Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho
những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy
nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM
Việt Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do
kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty 
kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân theo bất kỳ giải thích ở bất kỳ lãnh 
thổ nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, một công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales 
với văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở hữu trí 
tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM, một hiệp hội 
được hoạt động theo Điều 60 của Luật Dân sự Thụy Sỹ, được đặt tại Zug.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2020. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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