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ĐIỂM TIN IFRS

CÁCH GHI NHẬN KẾ TOÁN “ THỎA THUẬN MUA LẠI” 
THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ SỐ 15

Thỏa thuận mua lại là một loại giao dịch thường gặp trong thực tế giữa các doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, VAS chưa có những hướng dẫn cụ thể đối với loại giao dịch này. Chuẩn mực
IFRS 15 (thay thế cho IAS 18 và IAS 11) đã cung cấp một mô hình ghi nhận doanh thu cho
loại hợp đồng “Thỏa thuận mua lại” và được hướng dẫn một cách cụ thể trong chuẩn mực.
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Thỏa thuận mua lại là một hợp đồng trong đó đơn vị bán một tài sản đồng thời cam kết hoặc có quyền chọn 
(trong cùng hợp đồng hoặc trong một hợp đồng khác) để mua lại tài sản đó. Tài sản được mua lại có thể là 
tài sản được bán ban đầu cho khách hàng, một tài sản tương tự với tài sản đó, hoặc là một bộ phận của tài 
sản đã được bán trong giao dịch ban đầu.

Các dạng thỏa
thuận

mua lại

Công ty có nghĩa vụ mua lại
hàng hóa, tài sản đã bán
(một hợp đồng kỳ hạn)

Công ty có quyền mua lại tài sản
đã bán (quyền chọn mua)

Công ty phải mua lại tài sản
khi khách hàng yêu cầu
(quyền chọn bán)



CÁCH XỬ LÝ KẾ TOÁN THEO CÁC 
DẠNG THỎA THUẬN
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Trong hai dạng thỏa thuận này, theo IFRS 15 bên bán vẫn
nắm quyền kiểm soát đối với hàng hóa, tài sản.
⇒ Không thỏa mãn điều kiện ghi nhận doanh thu
Do đó, doanh nghiệp phải ghi nhận cho hai dạng hợp đồng
này như một trong hai giao dịch dưới đây:
• Là một hợp đồng cho thuê tài sản theo IFRS 16 nếu

giá mua lại thấp hơn giá bán ban đầu của tài sản;
• Là một thỏa thuận hỗ trợ tài chính nếu giá mua lại lớn

hơn hoặc bằng giá bán ban đầu của tài sản.
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QUYỀN CHỌN BÁN QUYỀN CHỌN BÁN

Ngay tại thời điểm bắt đầu hợp đồng, công ty phải xem
xét liệu khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế
(*) để thực hiện quyền đó hay không
• Nếu nhận thấy khách hàng có động lực đáng kể về mặt

kinh tế để thực hiện quyền đó => Kế toán thỏa thuận
này như hợp đồng thuê tài sản theo IFRS 16

• Nếu khách hàng không có động lực đáng kể về mặt
kinh tế để thực hiện quyền của mình => Kế toán thỏa
thuận này như giao dịch bán hàng có quyền trả lại.

(*) Để xác định liệu khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế để thực 
hiện quyền của mình hay không, đơn vị phải xem xét nhiều yếu tố, bao gồm 
mối quan hệ giữa giá mua lại với giá trị thị trường dự kiến của tài sản tại ngày 
mua lại và khoảng thời gian cho đến khi quyền đó hết hạn. Ví dụ, nếu giá 
mua lại được dự kiến là cao hơn đáng kể so với giá trị thị trường của tài sản, 
thì điều này có thể chỉ ra rằng khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế 
để thực hiện quyền chọn bán.

TH1: GIÁ MUA LẠI < GIÁ BÁN BAN ĐẦU TH2: GIÁ MUA LẠI ≥ GIÁ BÁN BAN ĐẦU

Ngay tại thời điểm bắt đầu hợp đồng, công ty phải xem
xét đến giá trị thị trường dự kiến của tài sản và liệu
khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế để
thực hiện quyền đó hay không
• Nếu giá mua lại lớn hơn giá trị thị trường dự kiến của

tài sản
=> Kế toán thỏa thuận như một giao dịch hỗ trợ tài

chính

• Nếu giá mua lại thấp hơn hoặc bằng giá trị thị trường
dự kiến của tài sản, và khách hàng không có động lực
đáng kể để thực hiện quyền của mình => Kế toán thỏa
thuận này như giao dịch bán hàng có quyền trả lại. 
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