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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

ADB Ngân hàng phát triển châu Á 

BCTC Báo cáo tài chính 

IASB Ủy ban chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

IFRIC Ủy ban diễn giải các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

IFRS Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

IMF Quỹ tiền tệ quốc tế 

NSNN Ngân sách nhà nước 

ROSC 
Báo cáo đánh giá sự tuân thủ chuẩn mực và quy tắc trong lĩnh vực 
kế toán và kiểm toán tại Việt Nam 

TSCĐ Tài sản cố định 

US GAAP Các nguyên tắc kế toán Mỹ 

VAMC 
Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín 
dụng Việt Nam 

VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam 

VFRS Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam 

WB Ngân hàng thế giới 
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MỞ ĐẦU 

 

Ngày 18/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 480/QĐ-TTg 

phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo 

đó, nêu rõ nhiệm vụ Bộ Tài chính là cập nhật, ban hành bổ sung chuẩn mực báo 

cáo tài chính theo hướng phù hợp với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

(IFRS), đặc biệt là các chuẩn mực báo cáo tài chính của nền kinh tế thị trường 

phát triển và gắn liền với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là yêu cầu 

được đề cập tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khóa 

XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ngày 06/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10607/VPCP-

KTTH về việc thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ về quy tắc và chuẩn mực báo 

cáo tài chính, chuẩn mực kiểm toán theo chương trình ROSC của WB đã truyền 

đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: “Giao Bộ Tài chính nghiên cứu các nội 

dung khuyến nghị trong dự thảo báo cáo ROSC, trường hợp cần thiết báo cáo 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan theo quy định cho phù hợp”. 

Triển khai nhiệm vụ được giao, ngày 23/5/2017, Bộ Tài chính đã thành lập 

Ban Chỉ đạo và Ban soạn thảo “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính 

quốc tế tại Việt Nam” theo Quyết định số 918/QĐ-BTC. Trong quá trình soạn 

thảo Đề án, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Cục QLKT) đã tiến hành 

nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng IFRS của một số các quốc gia trên thế giới, 

tiến hành khảo sát nhu cầu áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam, nghiên 

cứu sự khác biệt giữa IFRS với pháp luật của Việt Nam như chuẩn mực kế toán, 

chính sách thuế, cơ chế tài chính của Việt Nam, đánh giá tác động của việc áp 

dụng IFRS đối với công tác quản lý Nhà nước và các mặt của nền kinh tế. Dự 

thảo Đề án đã được gửi xin ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, Tổ chức nghề 

nghiệp về kế toán kiểm toán, doanh nghiệp và các đối tượng khác có liên quan...  

Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, Cục 

QLKT đã hoàn thiện Đề án gồm có 4 phần, cụ thể: 

Phần I: Cơ sở xây dựng Đề án; 

Phần II: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam; 

Phần III: Nội dung của Đề án; 

Phần IV: Kết luận, kiến nghị. 

Ngoài ra, Đề án còn có các Phụ lục sau: 

Phụ lục số 01: Danh mục hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; 
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Phụ lục số 02: Khả năng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của 

một số doanh nghiệp tại Việt Nam; 

Phụ lục số 03: Kinh nghiệm áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

của một số quốc gia trên thế giới; 

Phụ lục số 04: Tổng hợp khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực kế toán, cơ chế 

tài chính, chính sách thuế của Việt Nam và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.   
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Phần I 

CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa về hợp tác và phát triển kinh tế, kế toán 

không còn là vấn đề mang tính nội tại, riêng biệt của từng quốc gia. Vì vậy, để 

phù hợp với yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư, các 

quốc gia thường cho phép các doanh nghiệp lựa chọn Chuẩn mực BCTC quốc 

gia hoặc Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) khi lập và trình bày 

BCTC. Theo tài liệu của Ủy ban Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IASB), 

tính đến nay đã có 131/143 quốc gia và vùng lãnh thổ (chiếm tỷ lệ 93% các 

nước được IASB khảo sát) đã tuyên bố về việc cho phép áp dụng IFRS dưới các 

hình thức khác nhau.  

Danh mục hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nêu tại Phụ lục 

số 01 kèm theo Đề án. 

Phương pháp áp dụng IFRS tại các quốc gia rất đa dạng, có quốc gia cho 

phép áp dụng cho cả BCTC riêng của doanh nghiệp và BCTC hợp nhất của tập 

đoàn, nhưng có quốc gia chỉ áp dụng IFRS cho BCTC hợp nhất. Với các nước 

chưa cho phép doanh nghiệp áp dụng IFRS thì cũng đang trong xu thế điều 

chỉnh hệ thống chuẩn mực BCTC quốc gia để phù hợp và tiệm cận gần hơn với 

IFRS. Việc cho phép áp dụng IFRS hay không tùy thuộc vào điều kiện phát triển 

và tình hình thực tế của từng quốc gia. Tuy nhiên định hướng chung là áp dụng 

IFRS cho các đơn vị có lợi ích công chúng, còn đối với các đơn vị không có lợi 

ích công chúng thì thường áp dụng chuẩn mực BCTC quốc gia hoặc có thể tự 

nguyện áp dụng IFRS. 

Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2005, Việt Nam đã ban hành 26 

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bằng cách vận dụng có chọn lọc các quy 

định của chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện nền kinh tế và trình độ quản 

lý trong nước. So với giai đoạn chưa có chuẩn mực, VAS được đánh giá là bước 

tiến lớn trong sự nghiệp cải cách kế toán tại Việt Nam, là bước đi đầu tiên trong 

quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, góp phần nâng cao tính minh 

bạch, trung thực của BCTC. VAS tại thời điểm đó đã phản ánh được nhiều giao 

dịch của nền kinh tế thị trường non trẻ, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc thành 

phần kinh tế tư nhân trong giai đoạn đầu những năm 2000, giúp các doanh 

nghiệp và người làm công tác kế toán đã nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen 

và tiếp cận dần với công tác kế toán của nền kinh tế thị trường phù hợp với 

thông lệ quốc tế. 
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Tuy nhiên, do đã được ban hành cách đây hơn 10 năm mà chưa được sửa 

đổi, bổ sung nên VAS ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, một số nội dung chưa 

phù hợp với các giao dịch của kinh tế thị trường trong giai đoạn mới, nhất là 

trong bối cảnh thị trường vốn phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều loại công cụ 

tài chính phức tạp. Hơn nữa, hiện nay Việt Nam mới ban hành được 26 VAS 

nên còn thiếu rất nhiều chuẩn mực so với thông lệ quốc tế như các chuẩn mực về 

nông nghiệp, về thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản, về nhóm công cụ 

tài chính phái sinh, về giá trị hợp lý, về tổn thất tài sản,… dẫn đến khi các doanh 

nghiệp có phát sinh các giao dịch kinh tế thuộc nhóm các chuẩn mực này thì 

chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện hạch toán kế toán dẫn đến khó khăn cho 

công tác kế toán của doanh nghiệp. 

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình cải cách hành chính và thể chế 

một cách mạnh mẽ, hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên sôi động, 

nhu cầu các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết hoặc thu hút vốn trên thị trường 

nước ngoài ngày càng gia tăng. Đặc biệt thị trường tài chính nói chung và thị 

trường chứng khoán nói riêng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thu 

hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội 

kinh doanh. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu quản lý của nền kinh tế trong giai đoạn 

mới, Chính phủ có chủ trương phải đẩy nhanh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp 

lý về kế toán, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế với khu vực và thế 

giới cũng như công cuộc cải cách thể chế tại Việt Nam. 

Mặc dù Việt Nam đã ban hành được hệ thống chuẩn mực kế toán, tuy nhiên 

do còn nhiều hạn chế và khác biệt với thông lệ quốc tế nên VAS chưa được thừa 

nhận rộng rãi, đặc biệt chưa đáp ứng được yêu cầu của các định chế quốc tế và 

nhà đầu tư nước ngoài. Mặt khác, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các quốc gia 

trên thế giới đang chuyển dần từ việc áp dụng Chuẩn mực quốc gia sang Chuẩn 

mực quốc tế để đảm bảo các doanh nghiệp có một tiếng nói chung phục vụ các 

nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu, vì vậy việc nghiên cứu, áp dụng IFRS sẽ mang 

lại nhiều lợi ích to lớn trên các khía cạnh.  

Từ thực tế nêu trên, cần phải xây dựng phương án, lộ trình công bố để áp 

dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối với các doanh nghiệp có như cầu, 

đủ điều kiện, đồng thời nghiên cứu, ban hành mới hệ thống chuẩn mực báo cáo 

tài chính Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp còn lại. 

2. Căn cứ xây dựng Đề án  

2.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015 (Luật Kế toán 2015) đã 

giao Bộ Tài chính xây dựng chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế 

phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, trong đó có đề cập cụ thể đến 
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nguyên tắc kế toán theo giá trị hợp lý, làm cơ sở cho việc ban hành các chuẩn 

mực BCTC theo thông lệ quốc tế; 

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa yêu cầu hoàn thiện chế độ kế toán, kiểm toán và hệ thống BCTC 

phù hợp với chuẩn mực quốc tế;  

- Quyết định số 480/QĐ - TTg ngày 18/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật, ban hành bổ sung chuẩn mực BCTC theo hướng 

phù hợp với các chuẩn mực BCTC quốc tế, giảm thiểu sự khác biệt giữa VAS và 

IFRS; Xây dựng, ban hành, công bố bổ sung các chuẩn mực BCTC còn thiếu so 

với hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế, đặc biệt là các chuẩn mực BCTC của 

nền kinh tế thị trường phát triển và gắn liền với đặc thù của nền kinh tế Việt 

Nam. 

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội năm 2019 quy định một trong những nhiệm vụ giao Bộ 

Tài chính thực hiện trong năm 2019 là xây dựng “Đề án áp dụng chuẩn mực 

báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

phê duyệt. 

- Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2025” trong đó có quy định một trong những 

giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm là xây dựng, triển khai 

Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp niêm 

yết có quy mô lớn thực hiện công bố BCTC theo chuẩn BCTC quốc tế (IFRS). 

2.2. Căn cứ thực tiễn   

Để xây dựng Đề án, Bộ Tài chính đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế 

Nhật Bản (JICA) và đơn vị tư vấn độc lập tiến hành khảo sát về việc áp dụng 

chuẩn mực BCTC quốc tế của một số doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả khảo 

sát cho thấy: 

- Việc áp dụng IFRS ở Việt Nam và cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán 

Việt Nam là yêu cầu và là xu hướng tất yếu do VAS hiện hành đã bộc lộ nhiều 

hạn chế, chưa có những điều chỉnh phù hợp để bắt kịp với tốc độ phát triển của 

nền kinh tế. Theo đó, nhu cầu lập BCTC theo IFRS hiện tại mới chỉ thể hiện rõ ở 

các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn đầu tư nước ngoài, theo yêu cầu của 

các nhà đầu tư, các cổ đông và các nhà tài trợ vốn. Đối với các doanh nghiệp còn 

lại, hiểu biết về IFRS và nhu cầu áp dụng còn tương đối hạn chế và chưa rõ ràng, 

cần áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam được ban hành mới, căn cứ 
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chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, phù hợp với đặc thù của Việt Nam. 

- Các đơn vị được khảo sát đều đồng nhất quan điểm rằng việc lập BCTC 

theo IFRS sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nói riêng và cho nền kinh tế Việt 

Nam nói chung trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vấn đề về chi 

phí và nguồn lực cần thiết mà doanh nghiệp phải phân bổ cho việc triển khai 

IFRS là tương đối lớn. Nếu không có nhu cầu về vốn đầu tư nước ngoài hoặc yêu 

cầu quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp có thể phân bổ các nguồn lực đó cho 

các nhu cầu khác cấp thiết hơn và do đó, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn.  

- Về đối tượng áp dụng IFRS, hầu hết các đơn vị được khảo sát đều cho 

rằng trong giai đoạn đầu tiên, Bộ Tài chính nên xác định rõ các doanh nghiệp 

thuộc đối tượng áp dụng IFRS là những doanh nghiệp tự xác định cần thiết, có 

nhu cầu và có khả năng đáp ứng về nguồn lực lập BCTC theo IFRS. Báo cáo này 

có đầy đủ tính pháp lý được Nhà nước chấp nhận và doanh nghiệp sẽ chỉ phải lập 

một bộ BCTC duy nhất theo IFRS để giảm thiểu chi phí và nguồn lực. Sau một 

thời gian áp dụng, Bộ Tài chính cần đánh giá, tổng kết để có thể mở rộng cho các 

đối tượng doanh nghiệp khác. Đối với các doanh nghiệp khác, vẫn tiếp tục áp 

dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuy nhiên các chuẩn mực này cần phải được 

cập nhật mới, là chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam thay thế cho 26 chuẩn 

mực kế toán hiện nay. 

Báo cáo kết quả khảo sát về khả năng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế của một số doanh nghiệp tại Việt Nam nêu tại Phụ lục số 02 kèm 

theo Đề án. 

Về phía WB, trong Báo cáo ROSC cũng nêu rõ đối với Việt Nam, việc áp 

dụng IFRS cần có lộ trình cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp thuộc các khu 

vực kinh tế khác nhau và cần có cơ chế để duy trì sự tuân thủ đó một cách phù 

hợp. Đối với việc lập và trình bày BCTC cho mục đích chung, các doanh nghiệp 

cần tuân thủ hoàn toàn theo chuẩn mực BCTC. Hiện tại một số doanh nghiệp 

nhà nước thực hiện theo các quy định đặc thù hơn là ưu tiên áp dụng chuẩn mực 

BCTC khi lập và trình bày BCTC đã gây phức tạp cho quá trình lập BCTC của 

doanh nghiệp cũng như làm ảnh hưởng đến mức độ tin cậy và tính so sánh của 

các thông tin tài chính được trình bày trong BCTC của doanh nghiệp. Trong 

ngắn hạn và trung hạn, Việt Nam cần giảm dần trường hợp doanh nghiệp nhà 

nước được áp dụng các hướng dẫn và quy định khác với chuẩn mực BCTC cho 

việc lập và trình bày BCTC. Theo đó trong tương lai, Luật Kế toán 2015 nên 

tiếp tục được sửa đổi để quy định rõ ràng là BCTC lập cho mục đích chung thì 

cần tuân thủ hoàn toàn chuẩn mực BCTC thay vì ưu tiên các quy định đặc thù.  
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Theo đó, báo cáo ROSC đã đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện khung pháp 

lý về kế toán, kiểm toán, theo đó Việt Nam nên áp dụng đầy đủ IFRS và các 

diễn giải liên quan của IFRIC cho các đơn vị có lợi ích công chúng. 

Đó sẽ là căn cứ quan trọng để Bộ Tài chính thúc đẩy việc cải cách trong 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam theo thông lệ quốc tế. 

3. Mục tiêu Đề án 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán; tạo dựng công cụ quản 

lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như 

việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng Nhà nước trong giai đoạn mới, 

góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất 

nước. 

Góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính, 

nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường kinh 

doanh, nhà đầu tư, góp phần tạo điều kiện để Việt Nam được công nhận là nền 

kinh tế thị trường đầy đủ, nâng hạng thị trường chứng khoán, thu hút dòng vốn 

FDI,... nhằm thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế 

giới. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu cụ thể áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam bao 

gồm 2 nội dung sau: 

(1) Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn mực 

báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam cho từng nhóm đối tượng cụ thể 

được xác định, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm mục đích nâng cao tính minh 

bạch, trung thực của báo cáo tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của 

doanh nghiệp đối với người sử dụng báo cáo tài chính. 

(2) Ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài 

chính Việt Nam (VFRS) theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù 

hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam và nhu cầu của doanh nghiệp, đảm 

bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. 

4. Yêu cầu 

Việc xây dựng phương án, lộ trình công bố áp dụng chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế cho một số doanh nghiệp và nghiên cứu ban hành, tổ chức thực 

hiện chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam cho các doanh nghiệp còn lại cần 

phù hợp với yêu cầu cải cách trong quản lý tài chính – ngân sách; phù hợp với 

xu hướng phát triển của các doanh nghiệp; đảm bảo ổn định hệ thống tài chính, 
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tiền tệ; đảm bảo tính khả thi trong công tác quản lý, giám sát của cơ quan quản 

lý nhà nước và khả năng thực hiện của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả thiết 

thực. 

5. Đối tượng áp dụng Đề án 

- Về phía các doanh nghiệp, đối tượng áp dụng của Đề án là: 

+ Các doanh nghiệp có nhu cầu, đủ khả năng và nguồn lực áp dụng IFRS, 

được xác định theo từng giai đoạn phù hợp với lộ trình được công bố, gồm: công 

ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam, các công ty mẹ của các tập 

đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn có khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài 

chính quốc tế; các công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết.  

+ Các doanh nghiệp khác thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động 

tại Việt Nam áp dụng VFRS, không thuộc đối tượng áp dụng IFRS. 

+ Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp 

dụng IFRS hoặc VFRS không thuộc đối tượng áp dụng của Đề án. 

- Về phía các cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ 

đối tượng áp dụng của Đề án là các đơn vị có các hoạt động phối hợp nghiên 

cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo 

tài chính quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam. 

- Về phía cơ quan quản lý nhà nước, đối tượng áp dụng của Đề án là Bộ Tài 

chính và các đơn vị liên quan trong hoạt động: 

+ Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng IFRS;  

+ Nghiên cứu, xây dựng, ban hành, đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện 

VFRS. 
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Phần II 

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

1. Kinh nghiệm quốc tế 

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa về hợp tác và phát triển kinh tế, phạm vi 

hoạt động của các nhà đầu tư trải rộng trên khắp thế giới, kế toán không còn là 

vấn đề mang tính nội tại, riêng biệt của từng quốc gia. Thực tế cho thấy bên 

cạnh những doanh nghiệp quy mô lớn như các tập đoàn đa quốc gia có nhu cầu 

thu hút vốn trên thị trường quốc tế thì cũng có nhiều doanh nghiệp (kể cả doanh 

nghiệp niêm yết) có quy mô nhỏ hơn chỉ có nhu cầu thu hút vốn trên thị trường 

chứng khoán hoặc thị trường vốn của quốc gia và cả các doanh nghiệp có quy 

mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Đồng thời, do sự khác biệt về năng lực, quy mô, phạm 

vi ảnh hưởng đến công chúng nên nhu cầu về thông tin tài chính phục vụ công 

tác quản trị, điều hành của từng doanh nghiệp là khác nhau. 

Vì vậy, để phù hợp với yêu cầu đa dạng của bản thân các doanh nghiệp 

cũng như các nhà đầu tư nước ngoài, các quốc gia thường cho phép các doanh 

nghiệp lựa chọn Chuẩn mực BCTC quốc gia hoặc IFRS khi lập và trình bày 

BCTC. Theo tài liệu của IASB, trong số 131 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tuyên 

bố về việc cho phép áp dụng IFRS dưới các hình thức khác nhau thì có 119 quốc 

gia và vùng lãnh thổ đã yêu cầu bắt buộc sử dụng IFRS khi lập và trình bày 

BCTC đối với tất cả hoặc hầu hết các đơn vị lợi ích công chúng trong nước. Ở 

Châu Âu, có 31 nước thành viên và 5 vùng lãnh thổ đã áp dụng toàn bộ IFRS. 

Ngay cả Hoa Kỳ, quốc gia có truyền thống áp dụng riêng các nguyên tắc kế toán 

được chấp nhận (US GAAP) cũng đang trong quá trình hợp nhất US GAAP và 

IFRS.  

Phương pháp áp dụng IFRS tại các quốc gia rất đa dạng. Có quốc gia cho 

phép áp dụng IFRS cho cả BCTC riêng của doanh nghiệp và BCTC hợp nhất 

của tập đoàn nhưng có quốc gia chỉ áp dụng IFRS cho BCTC hợp nhất. Với các 

nước chưa cho phép doanh nghiệp áp dụng IFRS thì cũng đang trong xu thế điều 

chỉnh hệ thống chuẩn mực BCTC quốc gia để phù hợp và tiệm cận gần hơn với 

IFRS. Việc cho phép áp dụng IFRS hay không tùy thuộc vào điều kiện phát triển 

và tình hình thực tế của từng quốc gia. Tuy nhiên định hướng chung là áp dụng 

IFRS cho các đơn vị có lợi ích công chúng, còn đối với các đơn vị không có lợi 

ích công chúng thì thường áp dụng chuẩn mực BCTC quốc gia hoặc có thể tự 

nguyện áp dụng IFRS. 

Tình hình áp dụng IFRS trên thế giới được nêu trong Bảng sau: 

Ô màu đậm: Bắt buộc áp dụng đối với các đơn vị có lợi ích công chúng 

(119 quốc gia).  



14 
 

Ô màu nhạt: Cho phép lựa chọn áp dụng (12 quốc gia).  

Ô màu trắng: Áp dụng chuẩn mực BCTC riêng của quốc gia (12 quốc gia), 

trong đó có một số nước cũng đã có kế hoạch để áp dụng IFRS. 

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG IFRS TRÊN THẾ GIỚI 

 

[Nguồn: ấn phẩm “Ngôn ngữ BCTC toàn cầu” của IFRS Foundation phát hành 

tháng 5/2016] 

Như vậy, có thể thấy các nước quy định áp dụng bắt buộc hoặc tự nguyện 

IFRS đối với các doanh nghiệp có lợi ích công chúng, trong đó xu hướng này 

ngày càng tăng cả đối với các nước phát triển và các nước đnag phát triển.  

Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng IFRS có thể xây 

dựng chuẩn mực báo cáo quốc gia trên cơ sở chuẩn mực báo cáo tài chính quốc 

tế phù hợp với đặc thù của quốc gia đó. 

Nội dung cụ thể kinh nghiệm áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

của một số quốc gia trên thế giới nêu tại Phụ lục số 03 kèm theo Đề án. 

2. Bài học cho Việt Nam  

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc tuyên bố thừa nhận 

IFRS với quy mô, phạm vi và cách thức áp dụng khác nhau phụ thuộc vào tình 
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hình, đặc điểm của mỗi nước. Theo đó, các quốc gia này thường cân nhắc về các 

vấn đề có thể coi là các bài học kinh nghiệm như sau: 

- Về phạm vi, cách thức áp dụng IFRS: 

Phần lớn quốc gia đều tuyên bố áp dụng nguyên mẫu IFRS. Một số nước 

cho phép áp dụng IFRS cho cả BCTC hợp nhất và BCTC riêng nhưng cũng có 

nước chỉ cho phép áp dụng IFRS cho BCTC hợp nhất. Tại các nước chưa cho 

phép áp dụng IFRS thì cũng đang cố gắng sửa đổi lại Chuẩn mực quốc gia cho 

phù hợp với Chuẩn mực quốc tế.  

Trong những quốc gia đã thừa nhận Chuẩn mực quốc tế, đa số lựa chọn 

cách áp dụng toàn bộ hệ thống IFRS tại cùng một thời điểm để đảm bảo BCTC 

được trình bày một cách đồng bộ và nhất quán. Một số ít các nước lựa chọn 

phương pháp áp dụng IFRS theo từng đợt, mỗi đợt áp dụng một số chuẩn mực 

theo khả năng của các doanh nghiệp. 

Như vậy, việc công bố áp dụng nguyên mẫu IFRS mang lại nhiều hiệu quả 

và lợi ích, tuy nhiên doanh nghiệp cần xác định nhu cầu, khả năng và điều kiện 

của đơn vị mình một cách nghiêm túc để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực 

hiện. Ngoài ra, các chuẩn mực của Việt Nam (VFRS) cũng cần phải tiệm cận 

gần nhất với IFRS, nhằm tiếp cần nhiều hơn với thông lệ quốc tế. 

- Về đối tượng áp dụng IFRS và chuẩn mực báo cáo tài chính của quốc 

gia: 

Có những quốc gia (hầu hết ở châu Á) thừa nhận nhưng không bắt buộc áp 

dụng Chuẩn mực quốc tế mà cho phép doanh nghiệp được lựa chọn giữa chuẩn 

mực quốc gia hoặc Chuẩn mực quốc tế (bản chất là áp dụng IFRS tự nguyện). 

Các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, Úc có quy định cụ thể về một số đối tượng 

bắt buộc phải áp dụng IFRS còn các đối tượng khác thì được khuyến khích áp 

dụng.  

Qua khảo sát thực tế, hầu hết các đối tượng áp dụng IFRS tại các nước là 

các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn. Như vậy, ở Việt Nam, ngoài các doanh 

nghiệp tự nguyện, bắt buộc áp dụng IFRS, cần phải ban hành mới hệ thống 

chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS), thay thế cho 26 chuẩn mực kế 

toán hiện nay, áp dụng cho các doanh nghiệp còn lại. Trong đó có tính đến các 

doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ được hướng dẫn riêng theo Luật hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. 

- Về quy trình công bố và chuẩn bị áp dụng IFRS: 

Do việc áp dụng IFRS là một công việc tương đối phức tạp nên thông 

thường các quốc gia (ngay cả Mỹ, Nhật,…) đều xây dựng kế hoạch và lộ trình 

áp dụng IFRS và công bố cho doanh nghiệp biết để có đủ thời gian chuẩn bị cơ 
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sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực (tối thiểu 3 năm kể từ ngày 

công bố chủ trương) khi triển khai áp dụng. Các công việc cần thiết phải thực 

hiện bao gồm: Công bố bản dịch chuẩn mực (nếu cần thiết) từ tiếng Anh sang 

tiếng bản ngữ, ban hành các quy định về đối tượng áp dụng bắt buộc hoặc tự 

nguyện, phạm vi áp dụng là chỉ cho BCTC hợp nhất, BCTC riêng hay cả hai.  

Ngoài ra, một số quốc gia thường cho phép các doanh nghiệp áp dụng thí 

điểm IFRS trước khi áp dụng chính thức. Trong thời gian áp dụng thí điểm, 

BCTC lập theo IFRS được công nhận là báo cáo pháp lý và được thay thế cho 

BCTC lập theo chuẩn mực của quốc gia. Sau một thời gian thực hiện thí điểm, 

các quốc gia sẽ tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm rồi mới triển khai 

trên phạm vi toàn quốc. 

Về nội dung này, Việt Nam cần xây dựng lộ trình có tính thận trọng khả 

thi, với mục tiêu đảm bảo ổn định hệ thống tài chính, tiền tệ; đảm bảo tính khả 

thi trong công tác quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và khả năng 

thực hiện của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực. 

- Về tổ chức thực hiện: 

Thông thường các quốc gia đều thành lập Ủy ban soạn thảo chuẩn mực 

BCTC quốc gia hoạt động độc lập, chuyên trách, bao gồm thành viên từ nhiều 

đơn vị khác nhau, như các công ty kiểm toán, các trường đại học, các doanh 

nghiệp niêm yết... có hiểu biết chuyên sâu về IFRS, có nhiệm vụ soạn thảo hệ 

thống chuẩn mực BCTC áp dụng tại quốc gia cũng như cập nhật thường xuyên 

hệ thống chuẩn mực theo sự thay đổi của quốc tế. Ngoài ra, do mức độ phức tạp 

của hệ thống chuẩn mực IFRS nên Ủy ban soạn thảo chuẩn mực BCTC tại các 

quốc gia thường thành lập một bộ phận/đơn vị chuyên trách có nhiệm vụ hướng 

dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình áp dụng IFRS. 

Kinh phí hoạt động của Ủy ban này đến từ một số nguồn chủ yếu, như: 

Ngân sách Nhà nước cấp, đóng góp của các thành viên thị trường chứng khoán, 

tài trợ bởi một số tổ chức, hội nghề nghiệp. 

Như vậy, tại Việt Nam, việc huy động các chuyên gia từ các đơn vị để hỗ 

trợ việc thực hiện IFRS và xây dựng, tổ chức triển khai VFRS là rất cần thiết, 

đảm bảo phát huy tối đa nguồn nhân lực, trí tuệ của xã hội đối với việc triển khai 

các hoạt động. 

- Về xử lý sự khác biệt giữa chuẩn mực BCTC và chính sách thuế, cơ chế 

tài chính: 

Thông thường các quốc gia chỉ có chuẩn mực BCTC và chính sách thuế 

trong đó chính sách thuế phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh 

nghiệp với NSNN còn chuẩn mực BCTC áp dụng cho mục đích lập và trình bày 
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BCTC. Ở hầu hết các quốc gia (kể cả các quốc gia phát triển) đều có sự khác 

nhau giữa chuẩn mực BCTC và chính sách thuế do mục tiêu của từng nhóm 

chính sách là khác nhau và không nhất thiết phải thống nhất giữa các chính sách 

này. Chuẩn mực BCTC về thuế thu nhập doanh nghiệp ra đời cũng nhằm giải 

quyết sự khác nhau giữa chuẩn mực BCTC và chính sách thuế.  

Hầu hết các quốc gia không có cơ chế tài chính hoặc nếu có cơ chế tài 

chính cho các doanh nghiệp nhà nước thì các cơ chế tài chính này không được 

áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC vì mục đích chung của doanh nghiệp. 

Ví dụ tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp nhà nước cũng có sự quản lý của các cơ 

quan đại diện cho chủ sở hữu là nhà nước ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, các doanh 

nghiệp nhà nước này cũng vẫn phải lập và trình bày BCTC theo chuẩn mực 

BCTC còn các báo cáo theo yêu cầu của cơ chế tài chính (nếu có khác biệt) sẽ 

được gửi kèm BCTC khi nộp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Vì vậy, để triển khai Đề án, Việt Nam cần rà soát, ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính theo các mục tiêu cải cách; tạo sự 

bình đẳng trong việc áp dụng và thực thi pháp luật giữa các thành phần kinh tế; 

xác định và phân biệt rõ phạm vi áp dụng của chuẩn mực báo cáo tài chính và cơ 

chế tài chính, hạn chế vướng mắc trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

và thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp;  

- Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc đưa 

IFRS vào áp dụng:  

Do việc áp dụng IFRS liên quan đến nhiều đối tượng như các cơ quan 

thuộc Chính phủ, Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp thực hiện,…nên 

kinh nghiệm một số quốc gia cho thấy việc tuyên bố lộ trình và cách thức áp 

dụng thường đi kèm với việc tuyên bố về trách nhiệm của từng đơn vị có liên 

quan. Ví dụ như cơ quan Nhà nước tuyên bố về chính sách và cách thức, lộ trình 

áp dụng IFRS; các doanh nghiệp phải tự tổ chức đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân 

lực, hệ thống công nghệ thông tin để triển khai áp dụng IFRS theo lộ trình công 

bố của Chính phủ; các cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp chuẩn bị cho việc đào tạo 

sinh viên, hội viên; các công ty dịch vụ kế toán và kiểm toán chuẩn bị nguồn 

nhân lực để đáp ứng được yêu cầu về cung cấp dịch vụ trong tình hình mới,… 

Việc công bố cách thức, lộ trình này sẽ tạo chủ động cho các đơn vị để hạn chế 

các khó khăn, thách thức và tăng cường hiệu quả của việc áp dụng IFRS và 

chuẩn mực của quốc gia. 

Từ thực tế này, tại Việt Nam cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan 

nhà nước, các hội nghề nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trong việc: Dịch 

thuật, công bố và hỗ trợ áp dụng IFRS; soạn thảo, ban hành và hướng dẫn thực 
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hiện VFRS; khảo sát, đánh giá việc triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài 

chính đối với từng ngành và lĩnh vực để có giải pháp hiệu quả. 
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Phần III 

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Thực trạng áp dụng Chuẩn mực kế toán tại Việt Nam  

1.1. Ưu điểm 

Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2005, Việt Nam đã ban hành 26 

VAS, đây là một bước cải cách và tiến bộ rất lớn trong hệ thống văn bản pháp lý 

về kế toán ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư 

hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán và đã 2 lần ban hành Chế độ kế toán 

doanh nghiệp (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế Quyết định số 15). Ngoài ra, trên 

cơ sở các Chế độ kế toán doanh nghiệp tại Quyết định số 15 và Thông tư số 200, 

Bộ Tài chính cũng đã 2 lần ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông 

tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-

BTC). 

Hệ thống 26 VAS và các chế độ kế toán có phạm vi áp dụng cho tất cả các 

doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ 

Việt Nam tùy theo quy mô, đã đóng góp đáng kể vào việc quản trị, điều hành 

của các doanh nghiệp, phản ánh được nhiều giao dịch của nền kinh tế thị trường 

non trẻ, phù hợp với yêu cầu quản lý của Nhà nước trong giai đoạn cải cách và 

hội nhập kinh tế thế giới.  

1.2. Nhược điểm  

Mặc dù đã có những đóng góp to lớn trong giai đoạn trước đây nhưng VAS 

hiện nay đã trở nên lạc hậu so với mặt bằng chung thế giới do chưa được sửa 

đổi, bổ sung và cập nhật. Vì vậy, VAS đã bộc lộ nhiều tồn tại và hạn chế, trong 

đó có một số điểm đáng lưu ý sau đây: 

(1) Về hạn chế của hệ thống chuẩn mực hiện hành 

- Thứ nhất, Việt Nam mới chỉ ban hành 26 VAS trong khi hệ thống IFRS 

hiện nay quốc tế có tới hơn 40 chuẩn mực. Điều này có nghĩa là còn rất nhiều 

chuẩn mực mà Việt Nam chưa ban hành dẫn đến VAS không thể phản ánh được 

hết các giao dịch của nền kinh tế. Ví dụ, Việt Nam là một đất nước mà nông 

nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng chưa có chuẩn mực kế toán 

về nông nghiệp, Việt Nam có nhiều tài nguyên khoáng sản nhưng chưa có chuẩn 

mực về thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản… 

- Thứ hai, tại thời điểm ban hành cách đây hơn 10 năm, nền kinh tế Việt 

Nam có sự khác biệt lớn so với hiện nay, sự ảnh hưởng của các doanh nghiệp 
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Nhà nước đối với nền kinh tế ngày càng giảm và sự đóng góp của các doanh 

nghiệp tư nhân ngày càng tăng. Mặt khác, sau khủng hoảng kinh tế tài chính thế 

giới những năm đầu của thế kỷ 21, chuẩn mực kế toán của quốc tế đã có sự thay 

đổi về bản chất trong khi VAS được xây dựng dựa trên chuẩn mực cũ của quốc 

tế. Vì vậy, VAS ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, một số nội dung chưa theo kịp 

với thông lệ quốc tế và nền kinh tế thị trường hiện nay, nhất là trong bối cảnh 

hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cổ phần hóa doanh 

nghiệp Nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều các loại 

công cụ tài chính phức tạp. 

- Thứ ba, do VAS hướng đến việc ghi nhận tài sản và nợ phải trả theo giá 

gốc chứ không phải giá trị hợp lý (giá trị thị trường) nên BCTC chưa phản ánh 

được đúng và đầy đủ tình hình tài chính của các doanh nghiệp tại thời điểm báo 

cáo vì giá trị tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 

luôn biến động, những khoản tổn thất tài sản chưa được ghi nhận đầy đủ. Nhiều 

thông tin mà VAS đưa ra không còn mang tính hữu ích do tính trung thực, hợp 

lý của BCTC bị suy giảm nên người sử dụng BCTC không thể đánh giá được 

hết khả năng, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp cũng như những rủi ro mà 

doanh nghiệp có thể gặp phải.  

- Thứ tư, phạm vi áp dụng của một số VAS hiện chưa phù hợp với bản chất 

của một số loại tài sản. Chuẩn mực hàng tồn kho (VAS 02), Chuẩn mực tài sản 

cố định (VAS 03) hiện áp dụng cho cả tài sản sinh học của hoạt động nông 

nghiệp như cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế 

biến thu được từ tài sản sinh học (thịt, hoa màu, gỗ,…) trong khi tài sản sinh học 

có đặc thù riêng không thực sự phù hợp với hàng tồn kho và TSCĐ nhưng vẫn 

được kế toán như hàng tồn kho hoặc TSCĐ. Điều đó dẫn đến việc các tài sản 

này chưa được điều chỉnh, phản ánh đúng bản chất, đặc điểm và giá trị. 

- Thứ năm, trong bối cảnh thị trường vốn, thị trường tài chính phát triển 

mạnh mẽ nhưng nhóm chuẩn mực về công cụ tài chính chưa được ban hành, dẫn 

đến thiếu cơ sở pháp lý để ghi nhận công cụ tài chính theo thông lệ quốc tế. Đặc 

biệt thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp đã sử dụng công cụ phái sinh cho mục 

đích phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất hoặc giá cả hàng hóa nhưng chưa có 

hướng dẫn kế toán phòng ngừa rủi ro. 

- Thứ sáu, việc chưa ban hành chuẩn mực tổn thất tài sản nên doanh nghiệp 

chưa có căn cứ để ghi nhận tổn thất do suy giảm giá trị tài sản, gây rủi ro đáng 

kể đối với các nhà đầu tư và người sử dụng BCTC. Trong nhiều trường hợp, tài 

sản vẫn phản ánh theo giá gốc vượt quá giá trị có thể thu hồi tài sản và làm cho 

tình hình tài chính của doanh nghiệp bị bóp méo.  

- Thứ bảy, các yêu cầu về thuyết minh BCTC của VAS còn chưa hoàn 



21 
 

thiện, gây ảnh hưởng đến khả năng phân tích của người sử dụng BCTC, từ đó 

làm giảm khả năng so sánh thông tin và tính minh bạch của BCTC. 

(2) Về hạn chế của việc tiếp cận với IFRS 

Do Việt Nam chưa tuyên bố áp dụng IFRS nên hiện tại các doanh nghiệp 

đều lập BCTC theo VAS. Một số doanh nghiệp lớn trong nước và doanh nghiệp 

FDI theo yêu cầu của nhà đầu tư hoặc công ty mẹ tại nước ngoài, nhà tài trợ 

quốc tế hiện đang thực hiện chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS chứ chưa trực 

tiếp lập BCTC theo IFRS. Việc chuyển đổi BCTC hiện vẫn còn nhiều hạn chế 

do các doanh nghiệp chưa được đào tạo căn bản nên phụ thuộc vào các công ty 

cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán trong khi Nhà nước chưa có hướng dẫn 

chính thức. 

1.3. Nhu cầu và khả năng áp dụng IFRS của một số doanh nghiệp tại 

Việt Nam hiện nay 

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức một số cuộc hội thảo và khảo sát về nhu cầu và khả năng áp dụng IFRS 

của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể một số hoạt động như sau: 

Ngày 21 và 23/12/2016, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài 

chính đã tổ chức hội thảo “IFRS- Định hướng và lộ trình áp dụng tại Việt Nam” 

và ngày 28, 30/5/2018, tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm áp dụng IFRS của một số 

quốc gia, định hướng của Việt Nam”. Tại 2 hội thảo, Bộ Tài chính đã tổ chức 

lấy ý kiến thăm dò của đại biểu tham dự tại hội thảo là đại diện từ các công ty 

niêm yết, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị có lợi ích công chúng khác 

thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, các trường đại học, các công 

ty dịch vụ kế toán và kiểm toán. Kết quả khảo sát cho thấy tại hội thảo năm 

2016, có 190/198 ý kiến cho rằng việc áp dụng IFRS là vấn đề cấp thiết và rất 

cấp thiết, chỉ có 8/198 ý kiến cho rằng vấn đề này chưa thật sự cấp thiết.  

Tại hội thảo năm 2018, có 190/191 ý kiến cho rằng đây là vấn đề cấp thiết 

và rất cấp thiết, chỉ có 1 ý kiến cho rằng đây là vấn đề không cấp thiết. Mặc dù 

đối tượng khảo sát tại 2 cuộc hội thảo có thể không hoàn toàn trùng nhau nhưng 

kết quả khảo sát cho thấy đa số các ý kiến đều cho rằng việc áp dụng IFRS tại 

Việt Nam là cấp thiết và rất cấp thiết. 

Đồng thời trong năm 2018, được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế 

Nhật Bản (JICA), Bộ Tài chính đã phối hợp với đơn vị tư vấn độc lập tiến hành 

khảo sát về nhu cầu và khả năng áp dụng tại 46 đơn vị tại Việt Nam trong đó có 

hơn 27 đơn vị là các doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn.  

Kết quả khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn chịu áp lực từ 

nhà đầu tư nước ngoài hoặc các định chế tài chính quốc tế, đặc biệt là khối 
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doanh nghiệp FDI chịu áp lực từ công ty mẹ ở nước ngoài có nhu cầu áp dụng 

IFRS. Do Việt Nam hiện chưa cho phép áp dụng IFRS nên các đối tượng này 

đang phải thực hiện chuyển đổi BCTC lập theo VAS sang IFRS để đáp ứng yêu 

cầu của các nhà đầu tư, chủ nợ nước ngoài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn 

gặp nhiều khó khăn khi lập BCTC theo IFRS vì chưa có văn bản hướng dẫn áp 

dụng chi tiết của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tài chính), nhiều doanh nghiệp 

phải thuê các công ty kiểm toán trợ giúp trong quá trình chuyển đổi BCTC sang 

IFRS.   

Như vậy có thể thấy rằng nhu cầu áp dụng IFRS tại Việt Nam là thực tế 

khách quan, chủ yếu tập trung vào khối doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn và 

các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, do chưa được đào tạo về IFRS, nên phần lớn 

các doanh nghiệp này chưa thật sự sẵn sàng áp dụng mà cần thời gian để chuẩn 

bị các điều kiện về nhân lực, vật lực, nâng cấp hệ thống thông tin, phần mềm. 

Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp Nhật Bản và Châu Âu thì để đảm bảo 

tính khả thi, doanh nghiệp cần phải có một khoảng thời gian chuẩn bị cần thiết 

(thường là 2 - 3 năm kể từ thời điểm công bố) để chuyển đổi từ việc áp dụng 

Chuẩn mực quốc gia sang IFRS. 

2. Phương án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam 

2.1. Phương án công bố, áp dụng IFRS  

2.1.1. Lộ trình áp dụng 

a. Giai đoạn chuẩn bị (2020-2021): 

- Xây dựng và ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại 

Việt Nam. Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 3/2020. 

- Thành lập Ban dịch thuật và soát xét, hoàn thành bản dịch IFRS sang 

tiếng Việt. Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 12/2020. 

- Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật phù hợp công bố bản dịch IFRS sang tiếng Việt. 

Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 3/2021. 

- Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật về cách thức áp dụng IFRS; Bổ sung, sửa đổi và 

ban hành mới một số cơ chế tài chính liên quan đến việc áp dụng IFRS. Thời 

gian thực hiện: Đến trước 15/11/2021. 

- Đào tạo nguồn nhân lực, quy trình triển khai cho các doanh nghiệp. 

b. Giai đoạn 1, áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025): 

(1) Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:  
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Các doanh nghiệp sau 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: 

- 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. 

(2) 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, thông báo cho Bộ Tài 

chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính riêng. 

- Khi áp dụng IFRS doanh nghiệp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và 

giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. 

c. Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025): 

(1) Đối với báo cáo tài chính hợp nhất: 

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ 

Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình 

thực tế, quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài 

chính hợp nhất 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 đối tượng bắt buộc áp dụng nêu trên 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. 

(2) Đối với báo cáo tài chính riêng: 

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ 

Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp, pháp luật có 

liên quan và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm áp dụng bắt buộc 

hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối 

tượng, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi. 
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- Khi áp dụng IFRS doanh nghiệp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và 

giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. 

2.1.2. Yêu cầu và cách thức áp dụng IFRS:  

- Doanh nghiệp phải trình bày, thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính 

đối với các nội dung khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế (nếu 

có). Doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật 

về thuế. 

- 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. Khi IASB có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

các IFRS thì cần phải kịp thời công bố bản dịch để thống nhất triển khai cho các 

đơn vị thuộc đối tượng áp dụng. 

- Doanh nghiệp áp dụng tự nguyện hoặc áp dụng bắt buộc IFRS theo 

nguyên tắc nhất quán trong cả năm tài chính.  

- Bộ Tài chính ban hành các tiêu chí, hướng dẫn để đánh giá các thông tin 

tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo tính so sánh giữa doanh nghiệp áp dụng 

IFRS và doanh nghiệp không áp dụng IFRS. 

- Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp tự nguyện hoặc bắt buộc 

áp dụng IFRS lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.  

2.2. Phương án xây dựng, ban hành và áp dụng VFRS 

2.2.1. Lộ trình áp dụng 

a. Giai đoạn chuẩn bị (2020-2024): 

- Xây dựng và ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại 

Việt Nam. Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 3/2020. 

- Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập chuẩn mực báo cáo tài chính Việt 

Nam. Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 6/2020. 

- Nghiên cứu, xây dựng, ban hành VFRS, bao gồm các chuẩn mực báo cáo 

tài chính được ban hành mới và các chuẩn mực báo cáo tài chính thay thế cho 

các chuẩn mực kế toán tương ứng trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 

hiện hành. Thời gian thực hiện: Đến trước 15/11/2024. 

- Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn VFRS, thay thế 

cho các văn bản hiện nay. Thời gian thực hiện cùng với việc ban hành VFRS: 

Đến trước 15/11/2024. 
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b. Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS (từ năm 2025): 

- Tổ chức triển khai áp dụng VFRS cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi 

lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam, trừ các đối tượng áp 

dụng IFRS hoặc chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát 

lại VFRS, cập nhật những thay đổi của IFRS để đảm bảo VFRS phù hợp ở mức 

độ cao nhất với thông lệ quốc tế. 

2.2.2. Yêu cầu và cách thức áp dụng VFRS:  

- VFRS được xây dựng dựa trên hệ thống IFRS theo nguyên tắc tiếp thu tối 

đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu của 

doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.  

- Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ 

không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS và VFRS. 

3. Giải pháp thực hiện Đề án 

3.1. Thành lập Ban biên dịch, Ban soát xét bản dịch IFRS 

Ban biên dịch, Ban soát xét bản dịch IFRS sang tiếng Việt gồm đại diện 

các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp và doanh 

nghiệp kiểm toán có chuyên môn nghiệp vụ kế toán và trình độ tiếng Anh. Ban 

biên dịch và soát xét bản dịch do Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, 

kiểm toán làm trưởng ban. Số lượng thành viên Ban biên dich, Ban soát xét bản 

dịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.  

3.2. Thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập chuẩn mực báo cáo tài 

chính Việt Nam  

Ban soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam gồm đại diện các Bộ, 

ngành, hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, công ty kiểm toán, đơn vị 

trong và ngoài Bộ Tài chính. Ban soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính Việt 

Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban, Cục trưởng Cục Quản lý 

giám sát kế toán, kiểm toán làm phó trưởng ban thường trực. Số lượng thành 

viên Ban soạn thảo do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.  

Tổ biên tập chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam do Cục trưởng Cục 

Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán làm Tổ trưởng; các phó Cục trưởng Cục 

Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán làm Tổ phó; Thành viên Tổ biên tập bao 

gồm cán bộ Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và đại diện các Bộ, ngành, 

hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, công ty kiểm toán, đơn vị trong 

và ngoài Bộ Tài chính. Số lượng thành viên tổ biên tập do Trưởng ban soạn thảo 

quyết định. 
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3.3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực tài chính, kế toán  

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thể thức thực hiện và 

công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt;  

b) Nghiên cứu, ban hành hệ thống VFRS theo hướng phù hợp với chuẩn 

mực và thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam. 

c) Ban hành và công bố các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kế 

toán giúp cho các đối tượng có liên quan có thể tiếp cận, nghiên cứu và triển 

khai thực hiện IFRS. 

d) Rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài 

chính theo các mục tiêu cải cách; tạo sự bình đẳng trong việc áp dụng và thực thi 

pháp luật giữa các thành phần kinh tế; xác định và phân biệt rõ phạm vi áp dụng 

của chuẩn mực báo cáo tài chính và cơ chế tài chính, hạn chế vướng mắc trong 

việc lập và trình bày báo cáo tài chính và thực hiện các nghĩa vụ của doanh 

nghiệp;  

e) Ban hành các văn bản và tổ chức hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc tuân 

thủ pháp luật về kế toán, các chuẩn mực báo cáo tài chính.  

3.4. Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

áp dụng IFRS  

a) Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các 

doanh nghiệp có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện áp dụng IFRS. 

b) Thực hiện khảo sát nhu cầu, khả năng sẵn sàng của doanh nghiệp để có 

những điều chỉnh về đối tượng, lộ trình và phương án áp dụng IFRS phù hợp với 

tình hình thực tiễn của từng giai đoạn. 

c) Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi và tìm các biện pháp tháo gỡ các 

vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng IFRS. 

d) Thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để giúp doanh nghiệp chuyển đổi 

sang áp dụng IFRS theo kế hoạch. 

3.5. Đào tạo nguồn nhân lực  

a) Xây dựng kế hoạch tổng thể và triển khai đào tạo nguồn nhân lực phù 

hợp với yêu cầu và lộ trình áp dụng IFRS. 

b) Triển khai hoạt động đào tạo IFRS cho thành viên Ban nghiên cứu, soạn 

thảo chuẩn mực; các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, các cơ sở đào tạo, các hội 

nghề nghiệp và các đối tượng khác có liên quan trong quá trình áp dụng. 
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3.6. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các hội nghề 

nghiệp, các tổ chức khác 

a) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các hội nghề nghiệp, 

tổ chức trong nước và quốc tế trong việc: Dịch thuật, công bố và hỗ trợ áp dụng 

IFRS; soạn thảo, ban hành và hướng dẫn thực hiện VFRS; khảo sát, đánh giá 

việc triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính đối với từng ngành và lĩnh 

vực để có giải pháp hiệu quả. 

b) Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm của các chuyên 

gia trong việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và các 

hoạt động khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án. 

3.7. Tuyên truyền về lộ trình, phương án áp dụng IFRS, VFRS 

a) Đối thoại với các doanh nghiệp để truyền thông về lợi ích của IFRS, 

động viên, khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang áp dụng IFRS. 

b) Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về lộ trình, cách thức triển khai áp dụng VFRS và IFRS, giúp các 

đối tượng có liên quan chủ động trong công tác chuẩn bị áp dụng. 

c) Thực hiện công tác truyền thông cho các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức và 

định chế tài chính quốc tế về nội dung của Đề án, những mục tiêu cải cách trong 

quản lý tài chính hướng đến nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 

4.1.1. Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán 

a) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính để chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

các hoạt động sau: 

- Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam; 

- Thành lập và tổ chức hoạt động của Ban biên tập, Ban soát xét bản dịch 

chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế sang tiếng Việt;  

- Thành lập và tổ chức hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập chuẩn 

mực báo cáo tài chính Việt Nam; 

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt và hướng dẫn thể thức áp dụng IFRS; 

Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên khi IFRS có thay đổi, đảm bảo tính đồng bộ 

của cả hệ thống chuẩn mực so với thông lệ quốc tế. 

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật thực hiện VFRS theo hướng tiệm cận gần nhất với IFRS và thông lệ quốc tế, 
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phù hợp với điều kiện Việt Nam, thay thế các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp 

hiện nay; 

- Rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài 

chính theo các mục tiêu cải cách, tạo sự bình đẳng trong việc áp dụng và thực thi 

pháp luật giữa các thành phần kinh tế; xác định và phân biệt rõ phạm vi áp dụng 

của chuẩn mực báo cáo tài chính và cơ chế tài chính để thuận lợi trong việc lập 

và trình bày báo cáo tài chính và thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp;  

- Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để xử lý các tình huống khác biệt 

giữa chuẩn mực báo cáo tài chính và cơ chế tài chính; tổng hợp các khác biệt 

giữa IFRS và VFRS; 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tác động và kết quả 

áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp; 

- Tham gia ý kiến với Ngân hàng Nhà nước để xác định lộ trình, phương án 

áp dụng IFRS cho các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phù hợp với 

yêu cầu của từng giai đoạn; Phối hợp tổng kết, đánh giá kết quả áp dụng IFRS 

tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng; 

- Ban hành các văn bản về việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật 

về kế toán, chuẩn mực kế toán; 

- Bố trí dự toán kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, triển khai thực hiện 

Đề án. 

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai IFRS, VFRS: 

- Tổ chức dịch nguyên mẫu IFRS và các tài liệu hướng dẫn áp dụng IFRS 

sang tiếng Việt, xây dựng bộ thuật ngữ chung để áp dụng IFRS; 

- Triển khai công tác đào tạo và phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo 

IFRS, VFRS cho thành viên Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực, các doanh 

nghiệp, tổ chức có liên quan; 

- Công bố tài liệu hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ hỗ trợ cho 

việc tiếp cận, nghiên cứu, thực hiện IFRS, VFRS; 

- Tuyên truyền, phổ biến về định hướng, chủ trương cải cách thể chế quản 

lý tài chính của Chính phủ Việt Nam, trong đó có việc áp dụng IFRS, VFRS cho 

các đơn vị, tổ chức có liên quan; 

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc nghiên cứu, triển khai, 

hướng dẫn áp dụng IFRS, VFRS, cũng như đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

khung pháp lý theo lĩnh vực quản lý và tổ chức thực hiện để đảm bảo tính khả 

thi các hoạt động có liên quan đến việc áp dụng IFRS, VFRS; 
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- Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về kế toán, 

chuẩn mực kế toán; 

- Xây dựng kế hoạch tổng thể và triển khai hoạt động đào tạo nguồn nhân 

lực phù hợp với yêu cầu và lộ trình áp dụng FFRS, VFRS; Trợ giúp, hướng dẫn 

các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong quá trình áp dụng IFRS, VFRS;  

- Thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả áp dụng IFRS và VFRS; Quản lý, 

giám sát báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có lợi ích công chúng;  

- Tăng cường phối hợp với các hội nghề nghiệp, các chuyên gia, tổ chức 

trong nước và quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ về kỹ thuật, nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc tế và các công việc khác trong việc áp dụng IFRS, VFRS;  

- Thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định của IASB để đảm bảo hoạt 

động triển khai áp dụng IFRS tại Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế; Tham 

gia vào quá trình xây dựng, ban hành IFRS của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc 

tế. 

4.1.2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Chủ trì rà soát, trình Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý theo các mục tiêu cải cách, tạo sự bình đẳng trong việc áp dụng 

và thực thi pháp luật giữa các thành phần kinh tế; các văn bản theo thẩm quyền 

để xử lý các tình huống khác biệt giữa chuẩn mực báo cáo tài chính và cơ chế tài 

chính; khác biệt giữa IFRS và VFRS; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tác động và đánh giá kết quả 

áp dụng IFRS tại các đơn vị lựa chọn áp dụng tự nguyện IFRS thuộc lĩnh vực 

quản lý;  

- Phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và các đơn vị liên 

quan xác định nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý, 

đề xuất lộ trình và phương án áp dụng bắt buộc IFRS phù hợp với tình hình thực 

tiễn; 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác giám sát 

báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết, có lợi ích công chúng;  

- Phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và các đơn vị liên 

quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, hướng dẫn thực hiện IFRS cho 

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý;  

- Phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và các đơn vị liên 

quan xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để tạo điều kiện 

thuận lợi giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu, thực hiện IFRS. 

4.1.3. Cục tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm 
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- Chủ trì rà soát, trình Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý theo các mục tiêu cải cách, tạo sự bình đẳng trong việc áp dụng 

và thực thi pháp luật giữa các thành phần kinh tế; các văn bản theo thẩm quyền 

để xử lý các tình huống khác biệt giữa chuẩn mực báo cáo tài chính và cơ chế tài 

chính; khác biệt giữa IFRS và VFRS; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tác động và đánh giá kết quả 

áp dụng IFRS tại các đơn vị lựa chọn áp dụng tự nguyện IFRS thuộc lĩnh vực 

quản lý;  

- Phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và các đơn vị liên 

quan xác định nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý, 

đề xuất lộ trình và phương án áp dụng bắt buộc IFRS phù hợp với tình hình thực 

tiễn; 

- Phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và các đơn vị liên 

quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, hướng dẫn thực hiện IFRS cho 

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý;  

- Phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và các đơn vị liên 

quan xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để tạo điều kiện 

thuận lợi giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu, thực hiện IFRS. 

4.1.4. Vụ Chính sách thuế, Tổng cục thuế 

- Vụ Chính sách thuế chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý theo các mục tiêu cải cách, tạo sự bình đẳng trong việc áp dụng 

và thực thi pháp luật giữa các thành phần kinh tế;  

- Tổng cục thuế ban hành các văn bản và hướng dẫn thực hiện tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp áp dụng IFRS trong việc kê khai thực hiện các nghĩa vụ 

về thuế, hướng dẫn điều chỉnh từ lợi nhuận kế toán sang thu nhập chịu thuế đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và các đơn vị liên 

quan trong việc tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp áp dụng IFRS. 

4.1.4. Vụ Pháp chế 

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình rà soát các quy 

định của pháp luật, thẩm định các văn bản liên quan đến việc áp dụng IFRS theo 

đúng trình tự, trách nhiệm được phân công. 

4.1.5. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính 

Có ý kiến khi có yêu cầu về các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng 

các văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động và đánh giá kết quả áp dụng 

IFRS tại các doanh nghiệp và các hoạt động tổ chức triển khai khác. 
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4.2. Hoạt động phối hợp, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị 

4.2.1. Ngân hàng Nhà nước 

- Đối với báo cáo tài chính hợp nhất: Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xác 

định lộ trình áp dụng bắt buộc IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng 

doanh nghiệp cụ thể thuộc nhóm các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng 

sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. 

- Đối với báo cáo tài chính riêng: Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xác 

định lộ trình áp dụng bắt buộc hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo cáo tài 

chính riêng cho từng doanh nghiệp cụ thể thuộc nhóm các ngân hàng thương 

mại và tổ chức tín dụng sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. 

- Chủ động tổ chức các hoạt động triển khai theo lĩnh vực quản lý, đề xuất 

hoàn thiện khung pháp lý để đảm bảo tính khả thi và tổ chức các hoạt động có 

liên quan đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính. 

4.2.2. Các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình công bố và hướng dẫn cách 

thức áp dụng IFRS; nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện VFRS. 

-  Chủ động tổ chức các hoạt động triển khai theo lĩnh vực quản lý, đề xuất 

hoàn thiện khung pháp lý để đảm bảo tính khả thi và tổ chức các hoạt động có 

liên quan đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính. 

4.2.3. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng 

- Xác định mục tiêu, nhu cầu và kế hoạch áp dụng IFRS; 

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện phù hợp với lộ 

trình áp dụng IFRS, VFRS được Bộ Tài chính công bố.  

4.2.4. Các cơ sở đào tạo 

- Chủ động xây dựng chương trình đào tạo về kế toán, căn cứ vào lộ trình, 

phương án áp dụng, tổ chức các hoạt động đào tạo IFRS và VFRS;  

- Tổ chức nguồn lực và xây dựng giáo trình, phương pháp giảng dạy phù 

hợp đáp ứng được nội dung đào tạo IFRS theo lộ trình đã được phê duyệt. 

4.2.5. Các hội nghề nghiệp  

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện nghiên cứu, đào tạo, tuyên 

truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp và hội viên trong quá trình áp dụng IFRS; 

- Phối hợp với Bộ Tài chính công bố tài liệu hướng dẫn chuyên môn, kỹ 

thuật, nghiệp vụ giúp các đối tượng có liên quan dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu, 

thực hiện IFRS và VFRS. 
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4.2.6. Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

Chủ động xây dựng kế hoạch, các điều kiện cần thiết và tổ chức nguồn lực 

đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ liên quan đến việc áp dụng IFRS và 

VFRS của các tổ chức, doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ. 

5. Kinh phí thực hiện Đề án  

5.1. Nguồn kinh phí thường xuyên thuộc NSNN 

Bộ Tài chính bố trí nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên để chi theo chế 

độ Nhà nước quy định đối với các hoạt động: 

- Thực hiện các nghĩa vụ với Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB), 

mua bản quyền áp dụng IFRS và đóng phí thường niên cho IASB đối với các 

hoạt động khai thác tài liệu, dịch và sử dụng tài liệu; 

- Các hoạt động của của Ban biên dịch, Ban soát xét bản dịch IFRS từ tiếng 

Anh sang tiếng Việt; 

- Các hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập VFRS; 

- Xây dựng hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến việc hướng dẫn thể 

thức áp dụng, công bố, hỗ trợ triển khai IFRS; 

- Xây dựng hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến việc công bố, ban hành 

và tổ chức thực hiện VFRS; 

- Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo trong nước phục vụ quá trình nghiên 

cứu, trao đổi kinh nghiệm triển khai áp dụng IFRS;  

- Đào tạo IFRS cho cán bộ của Bộ Tài chính và các thành viên khác của 

Ban soạn thảo, Tổ biên tập VFRS; 

- Trả thù lao tư vấn của các chuyên gia trong quá trình triển khai áp dụng 

IFRS tại Việt Nam theo quy định. 

5.2. Nguồn tài trợ 

Kinh phí từ các nhà tài trợ trong nước và quốc tế được quản lý, sử dụng 

theo quy định đối với các hoạt động theo thỏa thuận với nhà tài trợ. 

6. Tác động của Đề án   

6.1. Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Đề án  

a) Thuận lợi 

Việc triển khai áp dụng IFRS, VFRS cho các doanh nghiệp tại Việt Nam là 

một nội dung trong chiến lược phát triển tài chính nói chung, kế toán và kiểm 

toán nói riêng của Bộ Tài chính. Nhiệm vụ này được thể hiện qua các văn bản 

pháp lý như Luật Kế toán 2015, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
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Chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Văn bản 

số 10607/VPCP-KTTH ngày 06/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định 

số 242/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị 

trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2025” . 

Hệ thống khung pháp lý về kế toán, kiểm toán cơ bản đã được hoàn thiện, 

bao gồm Luật kế toán, Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Thông tư của Bộ 

Tài chính ban hành chuẩn mực và chế độ kế toán. Công tác tổ chức triển khai 

thực hiện tại các đơn vị về cơ bản đã đi vào nề nếp, đảm bảo tính tuân thủ pháp 

luật nói chung và kế toán nói riêng. 

Đội ngũ cán bộ, chuyên gia kế toán được đào tạo cơ bản, có trình độ 

chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn 

nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật về kế toán và pháp 

luật kinh tế khác. 

Khả năng thích ứng và ứng dụng công nghệ thông tin ở các đơn vị phù hợp 

với trình độ phát triển công nghệ, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng công 

nghiệp 4.0 hiện nay. Chương trình, nội dung đào tạo tại các đơn vị được cải tiến 

và nâng cao từng bước, đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp về kế toán 

trên thực tế hiện nay cũng là những yếu tố thuận lợi cho việc triển khai Đề án. 

b) Khó khăn, thách thức 

Việc áp dụng IFRS và xây dựng, triển khai áp dụng VFRS sẽ gặp phải các 

khó khăn, vướng mắc nhất định. Thể hiện qua các nội dung sau: 

Thứ nhất, việc xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam 

(VFRS) là công việc hết sức khó khăn, cần tập trung nguồn lực, các chuyên gia. 

Trong điều kiện các cơ chế chính sách tài chính, quy định về thuế còn có các 

biệt lớn sẽ dẫn đến khác vướng mắc không chỉ trong khâu xây dựng văn bản mà 

quan trọng hơn là trong khâu tổ chức thực hiện. Việc đưa các quy định của IFRS 

vào chuẩn mực báo cáo tài chính của Việt Nam là khó khăn, thách thức lớn. 

Thứ hai, thị trường vốn và thị trường tài chính chưa phát triển đủ mạnh: 

IFRS hướng đến việc trình bày các khoản mục của BCTC theo giá trị hợp lý, 

phù hợp với diễn biến của nền kinh tế thị trường tại thời điểm báo cáo (Mark to 

Market). Để đáp ứng được yêu cầu của IFRS đòi hỏi phải có thị trường hoạt 

động để cung cấp được các thông số tài chính một cách đáng tin cậy khi thực 

hiện một số kỹ thuật như xác định giá trị hợp lý, lãi suất hiệu lực, tổn thất tài 

sản,... Ngoài ra, do IFRS hướng đến việc phản ánh các giao dịch của nền kinh tế 

phát triển với nhiều loại công cụ tài chính phức tạp (mà ở Việt Nam hiện chưa 

phổ biến) nên việc áp dụng IFRS đối với một nền kinh tế đang chuyển đổi như 

Việt Nam có thể gặp một số khó khăn nhất định trong ngắn hạn.  
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Thứ ba, đạo đức nghề nghiệp và tâm lý không muốn công khai về tình hình 

tài chính của một số doanh nghiệp: Khi áp dụng IFRS, thông tin tài chính của 

doanh nghiệp sẽ được trình bày sát thực hơn, thận trọng hơn nhưng điều này có 

thể làm cho BCTC của doanh nghiệp không được khả quan như hiện nay. Nếu 

lãnh đạo doanh nghiệp không có ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề 

nghiệp, không sẵn sàng công khai tình hình tài chính thì đây sẽ là lực cản đối với 

quá trình tiếp cận với thông lệ quốc tế. Tâm lý e ngại của một số doanh nghiệp 

hoạt động kém hiệu quả đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước có thể ảnh hưởng 

đến xếp hạng, phân loại doanh nghiệp cũng như đánh giá về người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc đối với các 

công ty niêm yết nếu kết quả kinh doanh liên tục bị lỗ có thể ảnh hưởng đến việc 

duy trì điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Để giải 

quyết vấn đề này, hệ thống bộ tiêu chí đánh giá về hiệu quả, phân loại, xếp hạng 

các doanh nghiệp nhà nước cũng như yêu cầu về duy trì điều kiện niêm yết cũng 

cần phải được xem xét và sửa đổi lại cho phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp áp 

dụng IFRS. 

Thứ tư, đội ngũ nhân lực về kế toán chưa được đào tạo sâu về IFRS: Nhìn 

chung, nhân lực kế toán tại Việt Nam chưa được đào tạo về IFRS. Số lượng các 

chuyên gia am hiểu, có kinh nghiệm và kỹ năng lập BCTC theo IFRS còn ít, chủ 

yếu là một số nhà nghiên cứu và kiểm toán viên của các công ty kiểm toán lớn. 

Ngay đội ngũ giảng viên các trường đại học cũng chưa được trang bị kiến thức 

đầy đủ về IFRS nên chỉ có một số rất ít cơ sở đào tạo đã đưa IFRS vào chương 

trình giảng dạy. Vì vậy, đội ngũ kế toán viên tại các doanh nghiệp (đối tượng 

trực tiếp áp dụng IFRS) cũng như sinh viên hầu hết chưa đáp ứng được yêu cầu.   

Thứ năm, rào cản ngôn ngữ: Rào cản ngôn ngữ cũng là một khó khăn cần 

tính đến do IFRS được soạn thảo bằng tiếng Anh và để có thể phổ biến, quảng 

bá rộng rãi IFRS đến công chúng, cần phải dịch sang ngôn ngữ của các quốc gia. 

Tuy nhiên việc chuyển tải chính xác các thuật ngữ chuyên môn cũng như cập 

nhật thường xuyên, liên tục các nội dung thay đổi của IFRS không phải là điều 

dễ dàng. Việc chuyển tải ngôn ngữ không chỉ tác động đến việc ápdụng IFRS, 

mà còn tác động đến việc xây dựng và triển khai áp dụng VFRS. 

Thứ sáu, yếu tố văn hóa, tư duy và khía cạnh pháp lý: IFRS được thiết lập 

theo phương pháp dựa trên nguyên tắc trong khi các quy định của pháp luật kế 

toán của Việt Nam thường được xây dựng chủ yếu mang tính quy tắc (Luật) rất 

cao. Mặt khác, văn hoá của người Việt Nam thường thích cầm tay chỉ việc, trích 

dẫn từng câu từng chữ trong văn bản mà chưa quen với việc vận dụng các 

nguyên tắc vào từng tình huống cụ thể. Vì vậy, khi IFRS yêu cầu thực hiện một 

số đánh giá mang tính xét đoán như đưa ra các ước tính về giá trị hợp lý, giá trị 

có thể thu hồi, tổn thất tài sản của đơn vị tạo tiền và lợi thế thương mại, xác định 
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giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai… thì trong giai đoạn đầu áp dụng IFRS, 

có thể một số cán bộ tài chính, kế toán cũng như cơ quan quản lý Nhà nước còn 

bỡ ngỡ, chưa kịp thích nghi với cách tiếp cận của thông lệ quốc tế. 

Thứ bảy, sự khác biệt giữa cơ chế tài chính và chuẩn mực BCTC: Hầu hết 

các quốc gia trên thế giới, chỉ tồn tại 2 hệ thống văn bản là chuẩn mực BCTC và 

chính sách thuế mà không có cơ chế tài chính như Việt Nam vì số lượng doanh 

nghiệp Nhà nước ở các quốc gia trên thế giới khá ít và thông thường Chính phủ 

chỉ quản lý vĩ mô, cung cấp dịch vụ công chứ không chi phối hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Việc xử lý phần lớn các nội dung về tài chính đã 

được giải quyết trong chuẩn mực BCTC, các nội dung khác liên quan đến quản 

trị, điều hành doanh nghiệp như phân phối lợi nhuận, quyết định đầu tư, đi 

vay… đều do đơn vị tự quyết định.  

Việt Nam hiện có 3 loại văn bản quy phạm pháp luật cùng tác động đến 

công tác tài chính của doanh nghiệp là chuẩn mực BCTC, chính sách thuế và cơ 

chế tài chính dẫn đến sự chồng chéo, không nhất quán trong cách thức tiếp cận 

và áp dụng các chính sách này do doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý Nhà 

nước chưa phân biệt rõ phạm vi áp dụng của chuẩn mực BCTC, chính sách thuế 

và cơ chế tài chính. Điều này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vì cùng một 

vấn đề nhưng chuẩn mực BCTC và cơ chế tài chính có thể xử lý khác nhau. Ví 

dụ các quy định không nhất quán về dự phòng, trích khấu hao TSCĐ, xử lý 

chênh lệch tỷ giá… làm cho doanh nghiệp gặp lúng túng khi áp dụng pháp luật 

và giảm khả năng so sánh thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp khi cùng 

một giao dịch lại áp dụng các quy định khác nhau để lập và trình bày BCTC. 

Tổng hợp khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực kế toán, cơ chế tài chính, chính 

sách thuế của Việt Nam và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nêu tại Phụ lục 

số 04 kèm theo Đề án.  

6.2. Tác động của Đề án  

Với những lợi ích to lớn cho các quốc gia đã áp dụng IFRS, kể cả việc áp 

dụng VFRS , để quá trình triển khai và thực thi mang lại hiệu quả cao, phù hợp 

với đặc thù của quốc gia, cần phải đánh giá những tác động của IFRS, VFRS 

đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội cũng như lường trước được những khó 

khăn, vướng mắc có thể gặp phải để có hướng giải quyết và chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết trước khi chính thức áp dụng. Cụ thể như sau: 

a) Tác động đến nền kinh tế 

- Việc áp dụng IFRS sẽ được quốc tế thừa nhận và lấy được lòng tin của 

cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện để doanh nghiệp đủ điều 

kiện niêm yết trên thị trường quốc tế hoặc nhận được các khoản vay ưu đãi từ 

các định chế tài chính quốc tế như WB, IMF, ADB… Các doanh nghiệp FDI là 
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công ty con của các tập đoàn xuyên quốc gia sẽ không còn phải mất thêm chi 

phí để chuyển đổi BCTC sang IFRS cho mục đích hợp nhất BCTC với công ty 

mẹ ở nước ngoài. Theo Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, việc được phép 

áp dụng IFRS sẽ tạo ra một làn sóng FDI mới đổ vào Việt Nam do giúp doanh 

nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm được rủi ro đáng kể và tạo dựng môi trường kinh 

doanh ổn định. Việc áp dụng IFRS cũng giúp khơi thông dòng vốn đầu tư gián 

tiếp nước ngoài (FDI) do thỏa mãn được đòi hỏi của các nhà đầu tư quốc tế 

thông qua các quỹ đầu tư, quỹ tín thác…  

- Việc áp dụng IFRS, VFRS sẽ tạo dựng khuôn khổ pháp lý cho việc kế 

toán nhiều loại công cụ tài chính, tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý. Việc 

xây dựng các quy định cụ thể về công cụ tài chính, giao dịch phái sinh tác động 

mạnh mẽ đến cả thị trường sơ cấp (thị trường phát hành công cụ tài chính) và thị 

trường thứ cấp (thị trường giao dịch). Đối với thị trường sơ cấp, các ngân hàng 

và tổ chức tài chính có căn cứ pháp lý rõ ràng để hạch toán các loại công cụ tài 

chính được phát hành mới như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng 

quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Đối với thị trường thứ cấp, hệ thống chuẩn 

mực BCTC về công cụ tài chính được ban hành đầy đủ sẽ góp phần thúc đẩy 

hoạt động đầu tư vào các công cụ tài chính phái sinh như một loại chứng khoán 

trên sàn giao dịch tập trung. Đặc biệt, việc áp dụng IFRS là một trong những yếu 

tố để nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. 

b) Tác động đến doanh nghiệp 

- Về BCTC của doanh nghiệp 

IFRS yêu cầu BCTC của các doanh nghiệp phải được trình bày cho mục 

đích chung một cách trung thực và hợp lý mà không phụ thuộc vào ý chí chủ 

quan của Ban giám đốc hoặc Ban Lãnh đạo doanh nghiệp nhằm phản ánh không 

trung thực tình hình tài chính của đơn vị (cho mục đích đi vay, đẩy giá cổ phiếu 

hoặc che dấu những khoản lợi nhuận để hưởng lợi về thuế). Một trong những 

nguyên tắc cơ bản của IFRS là yêu cầu các khoản mục của BCTC phải được ghi 

nhận và trình bày theo bản chất hơn là hình thức hay tên gọi của giao dịch. Vì 

vậy, BCTC được lập và trình bày theo IFRS, VFRS sẽ giảm thiểu tác động của 

hình thức giao dịch đến phương pháp kế toán từ đó làm tăng khả năng so sánh 

giữa BCTC của doanh nghiệp tại Việt Nam với các doanh nghiệp khác trong khu 

vực và thế giới. 

IFRS yêu cầu trình bày và thuyết minh chi tiết về những rủi ro mà doanh 

nghiệp có thể gặp phải như rủi ro kinh doanh, rủi ro tín dụng, rủi ro chính 

sách…, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho các nhà đầu tư, chủ nợ khi 

quyết định đầu tư vào doanh nghiệp. Ngoài ra, IFRS cũng yêu cầu thuyết minh 

rất chi tiết các khoản mục quan trọng của BCTC để giúp người sử dụng có được 
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những thông tin tài chính hữu ích nhất trước khi đưa ra các quyết định kinh tế. 

IFRS hướng đến việc trình bày thông tin tài chính một cách thận trọng, đề 

cao sự ổn định và an toàn tài chính lên trên mục tiêu lợi nhuận. Với cách tiếp 

cận trên, IFRS yêu cầu các doanh nghiệp phải ghi nhận ngay các khoản tổn thất 

do suy giảm giá trị tài sản, do biến động về giá trị hợp lý, do giá trị thuần có thể 

thực hiện được hoặc giá trị có thể thu hồi của tài sản thấp hơn giá trị ghi sổ… Vì 

vậy, khi ban hành và đưa IFRS, VFRS vào áp dụng, kết quả kinh doanh trình 

bày trên BCTC của nhiều doanh nghiệp có khả năng bị suy giảm do nguyên tắc 

thận trọng, có thể ảnh hưởng đến việc huy động vốn và tín dụng của một số 

doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu kém. 

Tương tự đối với lĩnh vực ngân hàng, các tổ chức tín dụng có thể ghi nhận 

trái phiếu VAMC thay cho các khoản nợ xấu đã được bán cho VAMC. Mặc dù 

trong thời gian bán nợ xấu cho VAMC, các tổ chức tín dụng vẫn theo dõi các 

khoản nợ xấu ở tài khoản ngoài bảng và nếu hết thời hạn xử lý nợ xấu mà 

VAMC vẫn chưa thu hồi được thì các ngân hàng lại hạch toán các khoản nợ xấu 

này vào tài khoản trong bảng. Tuy nhiên, về bản chất, kể cả trong thời gian bán 

khoản nợ xấu cho VAMC thì ngân hàng vẫn là đơn vị chịu rủi ro đối với khoản 

nợ xấu này do đó việc chuyển khoản nợ xấu sang tài khoản ngoài bảng và trình 

bày khoản đầu tư trái phiếu VAMC vào tài khoản trong bảng thay cho khoản nợ 

xấu đã được bán cho VAMC làm cho người sử dụng BCTC khó nhận định được 

rằng các ngân hàng vẫn là đối tượng chịu rủi ro khoản nợ xấu này. 

Mặt khác, IFRS cũng yêu cầu đưa ra nhiều xét đoán, đánh giá mang tính 

chủ quan nên mức độ trung thực và hợp lý của BCTC phụ thuộc rất nhiều vào ý 

thức tuân thủ pháp luật của Ban giám đốc, những người có trách nhiệm trình bày 

và công bố thông tin tài chính. Trong bối cảnh ý thức chấp hành pháp luật của 

một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế thì sẽ không tránh 

khỏi sự tranh cãi đối với các ước tính kế toán như có hay không tổn thất lợi thế 

thương mại, giá trị hợp lý của một số tài sản có thật sự được đánh giá một cách 

đáng tin cậy hay không… Điều này dẫn đến trong một số trường hợp, việc cố 

tình đưa ra các giả định xét đoán sẽ tác động rất lớn đến xu hướng lãi, lỗ của 

BCTC. 

- Về công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp 

IFRS yêu cầu áp dụng nhiều mô hình tài chính để xác định giá trị tài sản và 

nợ phải trả theo giá trị hợp lý, giá trị có thể thu hồi, giá trị sử dụng, giá trị thời 

gian, giá trị nội tại… Vì vậy, thông tin tài chính được cung cấp trên nền tảng 

IFRS sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình tài chính tại thời điểm báo 

cáo cũng như giúp Ban giám đốc có được những thông tin phục vụ tốt hơn cho 

việc dự báo kết quả hoạt động và dòng tiền trong tương lai, từ đó có căn cứ và 
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công cụ để thực hiện công tác quản trị, điều hành phù hợp với tình hình thực 

tiễn. 

- Về chi phí đầu tư ban đầu của doanh nghiệp 

Khi áp dụng IFRS, các doanh nghiệp sẽ phát sinh một số chi phí đầu tư ban 

đầu phục vụ cho việc đào tạo lại nguồn nhân lực cũng như thay đổi hệ thống 

thông tin, phần mềm kế toán. Mặc dù các chi phí đầu tư ban đầu là tương đối lớn 

nhưng xét về lâu dài thì những lợi ích từ việc minh bạch hóa thông tin, thu hút 

nhà đầu tư không những sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn các chi phí ban đầu mà 

còn giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. 

c) Tác động đến cơ quan quản lý Nhà nước 

- Về quan điểm và nhận thức 

Hiện nay vẫn có một số cơ quan quản lý Nhà nước chưa nhận thức đầy đủ 

về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuẩn mực BCTC nên thường có những động 

thái can thiệp vào các thông tin được trình bày trên BCTC. Tuy nhiên, BCTC 

không chỉ phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp với NSNN mà 

còn phục vụ cho nhiều đối tượng khác (cho mục đích chung). Người sử dụng 

BCTC rất đa dạng, gồm nhà đầu tư, bên cho vay, người cung cấp, khách hàng, 

cơ quan quản lý Nhà nước, mỗi đối tượng này lại có nhu cầu khác nhau khi phân 

tích thông tin tài chính. Vì vậy, nếu BCTC không được lập và trình bày theo các 

nguyên tắc phổ biến được chấp nhận rộng rãi thì không thể cung cấp thông tin 

hữu ích cho công chúng dẫn đến việc đánh giá tình trạng tài chính của doanh 

nghiệp có thể bị méo mó.  

Khi triển khai Đề án này, các cơ quan Nhà nước cần vào cuộc quyết liệt, từ 

đó có cách tiếp cận mới về BCTC theo hướng tôn trọng sự trung thực khách 

quan của thông tin tài chính được công bố; Phân định rõ ranh giới giữa các quy 

định của cơ chế tài chính và chuẩn mực BCTC; Xác định rõ chức năng, nhiệm 

vụ hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước, tránh tình trạng 

vẫn có hiện tượng chồng chéo như hiện nay và hạn chế đưa ra các quy định áp 

dụng cá biệt. 

- Về kỹ năng hoạch định chính sách và quản lý, giám sát của cơ quan Nhà 

nước 

Do IFRS yêu cầu thực hiện nhiều mô hình tài chính phục vụ việc định giá, 

nhiều ước tính đối với dòng tiền tương lai và xét đoán các giao dịch để lựa chọn 

phương pháp ghi nhận hợp lý nên các cơ quan quản lý Nhà nước cần có sự đổi 

mới trong kỹ năng hoạch định chính sách, quản lý, giám sát BCTC trên các khía 

cạnh: 

+ Việt Nam là quốc gia đi sau nên có lợi thế là được học tập kinh nghiệm 
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của các nước đi trước để đi tắt, đón đầu. Vì vậy, các cơ quan quản lý Nhà nước 

cần hoạch định chính sách theo hướng ưu tiên phù hợp với thông lệ quốc tế 

nhưng vẫn mang tính khả thi tại Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng thông 

lệ quốc tế, lựa chọn các mô hình phù hợp nhất cho quốc gia;  

+ IFRS yêu cầu thông tin được công bố phải tập trung phản ánh được diễn 

biến của thị trường tại thời điểm báo cáo thông qua việc đánh giá lại giá trị hợp 

lý, giá trị có thể thu hồi của tài sản và nợ phải trả… chứ không phải chỉ là các 

thông tin quá khứ tại thời điểm phát sinh giao dịch (giá gốc). Vì vậy cơ quan 

Nhà nước phải tiếp cận thông tin dựa trên việc đánh giá lại tài sản và nợ phải trả 

tại thời điểm báo cáo theo các mô hình định giá tin cậy chứ không phải chỉ căn 

cứ vào hóa đơn tại thời điểm phát sinh giao dịch. Cách tiếp cận mới này làm 

thay đổi căn bản tư duy, phương pháp đánh giá, kiểm tra, giám sát của cơ quan 

có thẩm quyền đối với tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; 

+ Như đã phân tích ở trên, BCTC được lập và trình bày không chỉ phục vụ 

cơ quan thuế mà còn cho mục đích chung nên cần tôn trọng các nguyên tắc kế 

toán chung chứ không thể chỉ áp dụng các quy định về việc quản lý điều hành 

ngân sách vào việc lập và trình bày BCTC;  

+ Kế toán phản ánh các giao dịch theo bản chất hơn là tên gọi hay hình 

thức pháp lý của chúng. Vì vậy, việc các cơ quan Nhà nước áp dụng văn bản 

một cách máy móc khi thực hiện kiểm tra, giám sát sẽ gây khó khăn cho công 

tác kế toán của doanh nghiệp, đặc biệt trong một số trường hợp việc sử dụng các 

ước tính và xét đoán để phản ánh các giao dịch thường dẫn đến sự tranh cãi hoặc 

không thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. Do đó, cần trang bị 

cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thanh tra, giám sát tại 

doanh nghiệp các kỹ năng như nhận diện giao dịch kinh tế, lựa chọn chính sách 

áp dụng và phân tích, đánh giá một cách toàn diện hơn.  

- Cơ sở dữ liệu đánh giá về thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp sẽ được cải thiện 

+ Chuẩn mực BCTC hướng đến việc trình bày thông tin tài chính một cách 

thận trọng, đề cao sự ổn định và an toàn tài chính lên trên mục tiêu lợi nhuận. 

Với cách tiếp cận trên, chuẩn mực BCTC yêu cầu các doanh nghiệp phải ghi 

nhận ngay các khoản tổn thất do suy giảm giá trị tài sản, do biến động về giá trị 

hợp lý, do giá trị thuần có thể thực hiện được hoặc giá trị có thể thu hồi của tài 

sản thấp hơn giá trị ghi sổ… Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống chuẩn mực BCTC 

sẽ giúp bộc lộ những yếu kém về tài chính của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng 

lãi giả - lỗ thật, góp phần vào việc phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; 

+ Chuẩn mực BCTC hướng đến việc cung cấp thông tin sát với diễn biến 

của thị trường, từ đó giúp cho việc đưa ra các dự báo trong tương lai đạt hiệu 
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quả cao hơn do cơ sở dữ liệu về tài chính của các doanh nghiệp được cập nhật 

một cách thường xuyên, liên tục. 

d) Tác động đến NSNN 

Mặc dù có sự khác biệt giữa chuẩn mực BCTC và chính sách thuế nhưng 

BCTC vẫn luôn là một trong những căn cứ quan trọng để xác định thu nhập tính 

thuế của doanh nghiệp. Do việc lập và trình bày BCTC theo IFRS được tiếp cận 

trên quan điểm thận trọng nên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể tạm 

thời bị suy giảm trong ngắn hạn, làm giảm lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp 

nên số lợi nhuận sau thuế còn lại mà khối doanh nghiệp nhà nước phải nộp vào 

NSNN có thể bị ảnh hưởng, gây áp lực đối với NSNN. 

Tuy nhiên, về dài hạn xét trên bình diện chung, khi chất lượng BCTC của 

doanh nghiệp được cải thiện, thông tin trở nên minh bạch và trung thực hơn thì 

việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước cũng trở nên tin cậy hơn, 

góp phần đáng kể vào việc thu đúng, thu đủ và gia tăng ngân sách Nhà nước.  

6.3. Đối tượng hưởng lợi của Đề án 

a) Đối với nền kinh tế Việt Nam ở tầm vĩ mô 

- Đề án này khi được triển khai sẽ thiết lập được một hệ thống công cụ 

quản lý hữu hiệu đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế của nhà nước trong thời kỳ 

hội nhập, phục vụ quá trình cải cách thể chế của Chính phủ. 

Trong bối cảnh kế toán được xem như là một ngôn ngữ kinh doanh toàn 

cầu thì việc cho phép áp dụng IFRS sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước, chủ 

sở hữu, nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài có công cụ để đánh giá 

và so sánh thông tin tài chính giữa các đơn vị theo cùng một ngôn ngữ, chuẩn 

mực chung để đưa ra các quyết định kinh tế một cách phù hợp. Một trong những 

lý do Việt Nam hiện nay chưa được công nhận là quốc gia có nền kinh tế thị 

trường do hệ thống chuẩn mực BCTC để phản ánh các giao dịch kinh tế của các 

doanh nghiệp hiện còn chưa đầy đủ và quá lạc hậu so với thông lệ quốc tế. Qua 

khảo sát tại một số tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho 

thấy một số đơn vị thậm chí còn không được phép đầu tư vào trái phiếu Chính 

phủ Việt Nam do hạn mức tín nhiệm của Việt Nam chưa đạt mức AA và BCTC 

chưa được lập theo chuẩn quốc tế. Vì vậy, việc sớm ban hành lại toàn bộ hệ 

thống VAS phù hợp với thông lệ quốc tế và cho phép áp dụng IFRS tại Việt 

Nam sẽ là góp phần để cộng đồng quốc tế sớm công nhận Việt Nam có nền kinh 

tế thị trường đầy đủ, từ đó khơi thông dòng vốn FDI, thể hiện cam kết mạnh mẽ 

của Chính phủ trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và tạo dựng môi trường kinh 

doanh lành mạnh, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.  



41 
 

- Đề án này khi được triển khai sẽ là một trong những yếu tố đề các tổ chức 

quốc tế nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam 

Trong giai đoạn vừa qua, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nền 

kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang có những 

bước tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, theo đánh giá của các định chế tài chính 

quốc tế và giới chuyên môn, sự khác biệt giữa VAS và IFRS hiện nay còn tương 

đối lớn, làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Việc 

chưa ban hành một số chuẩn mực quan trọng như công cụ tài chính, tổn thất tài 

sản, nông nghiệp… khiến các doanh nghiệp chưa có căn cứ pháp lý để ghi nhận 

một số giao dịch hoặc Việt Nam là quốc gia có tỷ trọng nông nghiệp chiếm phần 

lớn nhưng lại chưa có chuẩn mực BCTC cho lĩnh vực nông nghiệp... Vì vậy, khi 

Đề án được triển khai, những hạn chế của chuẩn mực BCTC hiện hành sẽ được 

giải quyết một cách căn bản, giúp cho thông tin tài chính của doanh nghiệp niêm 

yết được trình bày đầy đủ, trung thực và minh bạch hơn, là yếu tố quan trọng để 

các tổ chức quốc tế sớm xem xét, đánh giá nâng hạng cho thị trường chứng 

khoán Việt Nam. 

- Cơ sở dữ liệu đánh giá về thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp sẽ được cải thiện 

Chuẩn mực BCTC hướng đến việc trình bày thông tin tài chính một cách 

thận trọng, đề cao sự ổn định và an toàn tài chính lên trên mục tiêu lợi nhuận. 

Với cách tiếp cận trên, chuẩn mực BCTC yêu cầu các doanh nghiệp phải ghi 

nhận ngay các khoản tổn thất do suy giảm giá trị tài sản, do biến động về giá trị 

hợp lý, do giá trị thuần có thể thực hiện được hoặc giá trị có thể thu hồi của tài 

sản thấp hơn giá trị ghi sổ… Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống chuẩn mực BCTC 

sẽ giúp bộc lộ những yếu kém về tài chính của doanh nghiệp, hạn chế tính trạng 

lãi giả - lỗ thật, góp phần vào việc phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; 

Chuẩn mực BCTC hướng đến việc cung cấp thông tin sát với diễn biến của 

thị trường, từ đó giúp cho việc đưa ra các dự báo trong tương lai đạt hiệu quả 

cao hơn do cơ sở dữ liệu về tài chính của các doanh nghiệp được cập nhật một 

cách thường xuyên, liên tục. 

- Tăng cường thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước 

Mặc dù có sự khác biệt giữa chuẩn mực BCTC và chính sách thuế nhưng 

BCTC vẫn luôn là một trong những căn cứ quan trọng để xác định thu nhập chịu 

thuế. Khi chất lượng BCTC của doanh nghiệp được cải thiện, thông tin trở nên 

minh bạch và trung thực hơn thì việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp với 

Nhà nước cũng trở nên tin cậy hơn, góp phần đáng kể vào việc thu đúng, thu đủ 

và gia tăng ngân sách Nhà nước.  

b) Đối với các doanh nghiệp 
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- Việc cho phép áp dụng IFRS, VFRS góp phần nâng cao tính trung thực, 

minh bạch của của BCTC, trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, cung cấp 

thông tin hữu ích cho lãnh đạo ra các quyết định kinh tế, quản trị, điều hành.  

Chuẩn mực BCTC không những được coi là một công cụ quản lý kinh tế 

hữu hiệu mà còn là ngôn ngữ kinh doanh quốc tế với yêu cầu doanh nghiệp phải 

áp dụng nhiều mô hình tài chính để xác định giá trị tài sản và nợ phải trả theo 

giá trị hợp lý, giá trị có thể thu hồi, giá trị sử dụng, giá trị thời gian, giá trị nội 

tại… Vì vậy, thông tin tài chính được cung cấp trên nền tảng chuẩn mực BCTC 

sẽ giúp Ban Lãnh đạo và Ban quản trị doanh nghiệp có được thông tin sát hơn để 

phục vụ việc đánh giá tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm báo cáo cũng 

như dự báo kết quả hoạt động và dòng tiền trong tương lai để đưa ra các quyết 

định kinh tế phù hợp và hiệu quả. 

- Đáp ứng nhu cầu được niêm yết trên thị trường quốc tế, tạo điều kiện 

thuận lợi để huy động vốn với chi phí thấp từ các định chế tài chính quốc tế như 

WB, IMF, ADB…  

Hiện nay, một số doanh nghiệp Việt Nam đã có nhu cầu phát hành trái 

phiếu trên thị trường quốc tế hoặc dự kiến niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế 

(như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Cổ phần sữa 

Việt Nam- Vinamilk,…) hoặc nhận được sự tài trợ dưới hình thức vốn vay của 

các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế 

(IMF), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) (như Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam)… Để thực hiện được điều này, theo quy định của hầu hết các nhà tài trợ 

quốc tế và cơ quan quản lý chứng khoán nước ngoài, thì việc trình bày thông tin 

tài chính theo chuẩn quốc tế là điều kiện bắt buộc, do đó việc triển khai đề án sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có thể thu hút được các nguồn lực tài 

chính phù hợp với chi phí thấp hơn, đem lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Đáp ứng đòi hỏi của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

Nhiều doanh nghiệp FDI là công ty con của các tập đoàn xuyên quốc gia 

nước ngoài như SamSung, Intel, P&G, Cocacola… hiện đang phải lập BCTC 

theo chuẩn quốc tế để hợp nhất với BCTC của công ty mẹ trên toàn cầu. Vì vậy, 

việc cho phép áp dụng IFRS sẽ đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp FDI 

giúp khơi thông mạnh mẽ dòng vốn FDI vào thị trường Việt Nam. 

c) Đối với người sử dụng BCTC 

- Đề án này được triển khai sẽ giúp tăng cường niềm tin và bảo vệ quyền 

lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, chủ nợ và công chúng. 

Do chuẩn mực BCTC yêu cầu BCTC của các doanh nghiệp phải được trình 
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bày cho mục đích chung một cách trung thực, hợp lý và minh bạch mà không 

phụ thuộc vào ý chí chủ quan của Ban giám đốc hoặc Ban Lãnh đạo doanh 

nghiệp (khi cố tình phản ánh không trung thực tình hình tài chính của doanh 

nghiệp nhằm mục đích đi vay, đẩy giá cổ phiếu hoặc che dấu những khoản lợi 

nhuận để hưởng lợi về thuế). Vì vậy, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế 

toán giúp gia tăng niềm tin cho các đối tượng sử dụng BCTC của doanh nghiệp 

như các cổ đông, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp…, bảo vệ quyền lợi 

hợp pháp của Nhà nước và công chúng. 

d) Khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành về kế toán 

Do VAS đã được ban hành trước đây nhiều năm mà chưa được cập nhật 

theo sự thay đổi của chuẩn mực quốc tế nên VAS hiện đã trở nên lạc hậu, lỗi 

thời so với mặt bằng chung thế giới. Kể từ thời điểm ban hành đến nay đã hơn 

10 năm, VAS chưa được sửa đổi, bổ sung trong khi nền kinh tế trong nước vận 

động không ngừng, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy, 

Đề án này khi được triển khai, với việc ban hành mới hệ thống chuẩn mực báo 

cáo tài chính Việt Nam (VFRS) sẽ khắc phục được những hạn chế của VAS, tạo 

điều kiện để đưa VAS tiếp cận với thông lệ quốc tế, cải thiện đáng kể chất lượng 

thông tin của BCTC tại các doanh nghiệp.  
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Phần IV 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Việt Nam hiện nay có hơn 700 công ty niêm yết trên 02 sàn giao dịch Hà 

Nội (HNX) và TP HCM (HOSE), cùng với gần 700 công ty niêm yết trên sàn 

UPCOM chưa kể một số lượng lớn công ty đại chúng quy mô lớn như các công 

ty bảo hiểm, chứng khoán và doanh nghiệp chưa niêm yết khác. Các doanh 

nghiệp này có ảnh hưởng đáng kể đến công chúng và nền kinh tế nên việc cho 

phép áp dụng IFRS sẽ góp phần công khai, minh bạch thông tin tài chính theo 

chuẩn quốc tế, bảo vệ lợi ích công chúng và các nhà đầu tư, đảm bảo an toàn cho 

kinh tế vĩ mô.  

Đồng thời, hiện Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu phát hành 

các công cụ nợ, công cụ vốn trên thị trường quốc tế nên việc áp dụng IFRS sẽ 

giúp các doanh nghiệp có cơ hội huy động và thu hút được các nguồn vốn giá rẻ 

trên thị trường quốc tế, gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài 

ra, việc áp dụng IFRS cũng sẽ giúp các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam là công 

ty con của các tập đoàn đa quốc gia giảm chi phí chuyển đổi BCTC từ VAS sang 

IFRS như hiện nay, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam để thu 

hút nhiều hơn dòng vốn FDI trong tương lai.  

Đối với số đông các doanh nghiệp còn lại, từ những bất cập của VAS và 

yêu cầu đổi mới của nền kinh tế, có thể thấy rằng việc xây dựng chuẩn mực báo 

cáo tài chính Việt Nam theo thông lệ quốc tế thay thế cho 26 chuẩn mưc kế toán 

hiện nay là rất cần thiết và mang tính tất yếu, cấp bách và khách quan. Việc đưa 

IFRS và xây dựng ban hành VFRS vào áp dụng ở Việt Nam sẽ tạo bước ngoặt 

căn bản cho công tác tài chính, kế toán tại doanh nghiệp, mang lại lợi ích to lớn 

cho nền kinh tế, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà 

nước trong việc phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững. 

2. Kiến nghị 

Đây là một Đề án rất phức tạp về mặt kỹ thuật, có phạm vi rộng vì vậy Bộ 

Tài chính đề nghị: 

- Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, của các Bộ ngành, địa 

phương về quan điểm định hướng và mục tiêu thực hiện Đề án. Tạo điều kiện 

cho Bộ Tài chính các nguồn lực cần thiết để triển khai, hoàn thành nhiệm vụ. 

- Có sự phối hợp giữa các Bộ, ngành các địa phương, các doanh nghiệp, cơ 

sở đào tạo, hội nghề nghiệp, các chuyên gia về kế toán trong việc thực hiện các 

nội dung về xây dựng và triển khai Đề án theo lộ trình được phê duyệt. 
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- Có sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đảm bảo các chính 

sách, quy định phù hợp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. 

- Bố trí nguồn kinh phí trong và ngoài nước để đảm bảo khả thi trong triển 

khai thực hiện các hoạt động của Đề án./.  
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