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I. Xác định chi phí đi vay 
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II. Nguyên tắc trình bày 
ngắn hạn và dài hạn đối 
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sản trên bảng cân đối kế 
toán



I. Xác định chi phí đi vay được vốn hóa vào tài sản

2

Trường hợp phát sinh các khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây 
dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong mỗi kỳ 
kế toán được xác định theo tỷ lệ vốn hoá đối với chi phí luỹ kế bình quân gia quyền phát sinh cho 
việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đó. 

Trường hợp khoản vốn vay riêng biệt chỉ sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một 
tài sản dở dang thì chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá cho tài sản dở dang đó sẽ được xác định 
là chi phí đi vay thực tế phát sinh từ các khoản vay trừ (-) đi các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt 
động đầu tư tạm thời của các khoản vay này.
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Một số lưu ý khi vốn hóa chi phí đi vay
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Lưu ý này được minh họa như sau:



Một số lưu ý khi vốn hóa chi phí đi vay
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Thời điểm bắt đầu vốn hóa (*):

Vốn hoá chi phí đi vay vào giá trị tài sản dở dang được bắt 
đầu khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

• Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài 
sản dở dang bắt đầu phát sinh

• Các chi phí đi vay phát sinh

• Các hoạt động cần thiết trong việc chuẩn bị đưa tài sản dở 
dang vào sử dụng hoặc bán đang được tiến hành

Tạm ngừng vốn hóa:

• Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong 
các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất 
tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần 
thiết

• Việc vốn hoá chi phí đi vay được tạm ngừng lại khi quá 
trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián 
đoạn một cách bất thường. Khi đó chi phí đi vay phát sinh 
được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ cho 
đến khi việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang 
được tiếp tục

Chấm dứt vốn hóa:

• Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi 
các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc 
chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng 
hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát 
sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản 
xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh

• Khi quá trình đầu tư xây dựng tài sản dở dang 
hoàn thành theo từng bộ phận và mỗi bộ phận 
có thể sử dụng được trong khi vẫn tiếp tục quá 
trình đầu tư xây dựng các bộ phận khác, thì 
việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt 
khi tất cả các hoạt động chủ yếu cần thiết cho 
việc chuẩn bị đưa từng bộ phận vào sử dụng 
hoặc bán đã hoàn thành

Thời gian đầu tư xây dựng tài sản dở dang 
phải đủ dài (trên 12 tháng). Đối với khoản vay 
riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi 
vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng 
dưới 12 tháng. (Theo quy định tại điều 54 –
Thông tư 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 –
Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp) 
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II. Nguyên tắc trình bày ngắn hạn và dài hạn đối với các khoản mục 
tài sản trên bảng cân đối kế toán

Điều 102 và điều 112 tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 có quy định cụ thể nguyên tắc trình bày ngắn 
hạn và dài hạn đối với các khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán như sau:

• Tài sản có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời 
điểm báo cáo được phân loại là ngắn hạn

• Những tài sản không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn

• Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải thực hiện tái phân loại tài sản được phân loại là dài hạn trong kỳ trước nhưng có 
thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo 
cáo thành ngắn hạn

• Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và 
dài hạn, thì các Tài sản được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần
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II. Nguyên tắc trình bày ngắn hạn và dài hạn đối với các khoản mục 
tài sản trên bảng cân đối kế toán

Dựa trên kỳ hạn gốc 

Ngắn hạn: Không quá 12 tháng hoặc trong vòng một chu kỳ 
kinh doanh bình thường
• Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151)

Dài hạn: Trên 12 tháng hoặc dài hơn một chu kỳ kinh doanh 
bình thường
• Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261)

Dựa trên thời gian được luân chuyển tại thời điểm báo cáo

Ngắn hạn: trong một chu kỳ kinh doanh thông thường
• Hàng tồn kho (Mã số 141)
• Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149)

Dài hạn: vượt quá một chu kỳ kinh doanh thông thường
• Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Mã số 241)
• Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 242)

Khoản 1.4 điều 112 tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 có quy định cụ thể nguyên tắc trình bày ngắn hạn 
và dài hạn đối với các khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán như sau:
Dựa trên thời gian đáo hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo

Ngắn hạn: Không quá 12 tháng hoặc trong vòng một chu kỳ 
kinh doanh bình thường
• Chứng khoán kinh doanh (Mã số 121)
• Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (Mã số 122)
• Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 
• Phải thu ngắn hạn của khách hàng (Mã số 131)
• Trả trước cho người bán ngắn hạn (Mã số 132)
• Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133)
• Phải thu về cho vay ngắn hạn (Mã số 135)
• Phải thu ngắn hạn khác (Mã số 136)
• Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 137)

Dài hạn: Trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh 
bình thường
• Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211)
• Trả trước cho người bán dài hạn (Mã số 212)
• Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213)
• Phải thu nội bộ dài hạn (Mã số 214)
• Phải thu về cho vay dài hạn (Mã số 215)
• Phải thu dài hạn khác (Mã số 216)
• Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)
• Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 255)
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