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Chứng từ kế toán 

Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo những 

thông tin theo quy định của Luật Kế toán. Trường hợp doanh nghiệp không tự thiết kế được 

thì có thể áp dụng theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 200. 

Sổ kế toán 

 

Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán nhưng phải đảm bảo cung cấp thông 

tin về giao dịch kinh tế một cách đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.   

 

Hệ thống tài khoản kế toán 

 

Thông tư 200 ban hành hệ thống tài khoản kế toán trong đó bổ sung một số tài khoản kế 

toán mới, bỏ một số tài khoản và một số tài khoản được sửa đổi.  

 

Doanh nghiệp được phép bổ sung, sửa đổi về tên , ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch 

toán của tài khoản cấp 1, cấp 2 nhưng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài 

chính. 

“Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính 

(“BTC”) đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-

BTC (“Thông tư 200”) - Hướng dẫn Chế độ kế 

toán Doanh nghiệp thay thế Quyết định số 

15/2006/QĐ-BTC (“Quyết định 15) và Thông tư 

số 244/2009/TT-BTC (“Thông tư 244”).” 

Ngày 05 tháng 02 năm 2015 

Thông tư mới hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 

Thông tư 200 được đánh giá phù hợp với thực tiễn 

và linh hoạt hơn so với Quyết định 15. Sau đây là 

một số thay đổi chính của Thông tư 200: 

Báo cáo Tài chính (“BCTC”) 

(a)  Báo cáo tài chính giữa niên độ 

 

 Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, 

đơn vị có lợi ích công chúng phải lập BCTC giữa niên độ. Các doanh nghiệp khác được 

khuyến khích lập nhưng không bắt buộc. BCTC giữa niên độ gồm BCTC quý (bao gồm 

cả quý IV) và BCTC bán niên. 

 

(b)  BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục 

 

Thông tư 200 hướng dẫn cách xử lý, hạch toán đối với tài sản và nợ phải trả và hướng 

dẫn mẫu biểu BCTC khi giả định về sự hoạt động liên tục không còn phù hợp. 
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(c)  Những thay đổi khác về BCTC  

 

 Khi thay đổi kỳ kế toán năm, kế toán phải lập riêng BCTC cho giai đoạn giữa hai kỳ 

kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới. 

 Thông tư 200 hướng dẫn nguyên tắc lập và trình bày BCTC khi chuyển đổi hình 

thức sở hữu doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp.  

 Thông tư 200 sửa đổi và bổ sung nhiều chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán. Chẳng 

hạn như:  

 Bổ sung chỉ tiêu chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, 

quỹ bình ổn giá, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, cổ 

phiếu ưu đãi, lãi suy giảm trên cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vv. 

 Bỏ chỉ tiêu quỹ dự phòng tài chính, số dữ quỹ này được chuyển sang quỹ đầu 

tư phát triển. 

Ngoài ra, Thông tư còn làm rõ một số nguyên tắc và hướng dẫn thay đổi của một số chỉ tiêu 
trên BCLCTT. 

Chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (“VNĐ”) 

 

BCTC được chuyển đổi từ ngoại tệ sang VNĐ phải được kiểm toán để nộp cho các cơ quan 

có thẩm quyền. Trong khi Thông tư 244 chỉ yêu cầu áp dụng một tỷ giá là  tỷ giá bình quân 

liên ngân hàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán để chuyển đổi BCTC thì Thông tư 200 hướng 

dẫn cầu áp dụng nhiều loại tỷ  giá khác nhau  để chuyển đổi các khoản mục tài sản, nợ phải 

trả, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cổ tức, các khoản mục thuộc báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.  
 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ quá trình đầu tư xây dựng cơ bản 

Chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động được tính ngay vào doanh thu tài chính 

hoặc chi phí tài chính tại thời điểm phát sinh, không được treo lại chênh lệch tỷ giá trên tài 

khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái. Ngoại trừ các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 

100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, ổn định kinh tế vĩ mô thì vẫn 

được ghi nhận trên tài khoản 413 và phân bổ dần vào doanh thu tài chính/chi phí tài chính 
khi đi vào hoạt động. 
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Một số thay đổi khác 

 Xóa bỏ phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO), bổ sung kỹ thuật tính giá theo 

phương pháp giá bán lẻ. 

 Không sử dụng khái niệm chênh lệch vĩnh viễn khi tính thuế thu nhập hoãn lại. 

 Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo vốn thực góp, không ghi nhận theo vốn 

điều lệ ghi trên Giấy phép Đăng ký Kinh doanh.  

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu: trường hợp Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ lợi 

nhuận sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu phải được xác định sau khi trừ số trích Quỹ 

khen thưởng, phúc lợi. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 2 năm 2015 và áp dụng cho năm tài 

chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2015. 

Áp dụng tỷ giá cho một số giao dịch 
 

Thông tư 200 có một số thay đổi về nguyên tắc áp dụng tỷ giá cho một số giao dịch. Thông 

tư 200 cho phép sử dụng tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giá thực tế cuối kỳ trong khi đó 

Thông tư 244 chủ yếu sử dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Một số giao dịch chủ yếu có 

sự thay đổi nguyên tắc áp dụng tỷ giá như sau:  
 

 Chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ 
 Thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán 
 Khoản người mua trả tiền trước hoặc trả trước cho người bán 

 


