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Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn Chế độ
kế toán doanh nghiệp

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính (BTC) đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC (Thông tư 
200) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, 
mọi thành phần kinh tế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05-02-2015,  áp dụng cho năm tài 
chính bắt đầu hoặc sau ngày 01-01-2015 và thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban 
hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.

Điểm nổi bật trong nguyên tắc xây dựng Chế độ kế toán doanh nghiệp của Thông tư 200 là 
ghi nhận kế toán phù hợp với bản chất hơn hình thức hoặc tên gọi của giao dịch và không 
kế toán vì mục đích thuế. Do vậy, Thông tư 200 có nhiều thay đổi có ảnh hưởng lớn đối với 
báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp mà không chỉ người làm kế toán 
mà chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính cũng rất quan tâm.

Chính vì những ảnh hưởng lớn của Thông tư 200 đối với doanh nghiệp, việc yêu cầu doanh 
nghiệp áp dụng Thông tư 200 ngay cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01-01-2015 đã 
dẫn đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Có thể bạn bắt gặp chính mình trong các tình 
huống sau: 

• Bạn không có đủ thời gian để nghiên cứu các thay đổi lớn của Thông tư 200?

• Bạn gặp khó khăn khi đánh giá các tác động của Thông tư 200 đến tình hình tài chính 
của doanh nghiệp? đến hệ thống CNTT và phần mềm kế toán?

• Bạn tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nhưng lại không thể đưa ra các câu hỏi cụ thể 
áp dụng cho doanh nghiệp của bạn vì không có thời gian? vì sợ lộ “thông tin bảo mật”?

• Bạn không biết các chính sách bán hàng và khuyến mãi mà doanh nghiệp đang hoặc có 
kế hoạch thực hiện sẽ ảnh hưởng đến việc ghi nhận kế toán như thế nào cho phù hợp 
với Thông tư 200?

• Bạn băn khoăn khi nhận thấy việc áp dụng Thông tư 200 có ảnh hưởng đáng kể đến 
doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp? Bạn đang muốn tìm hiểu các tác động của 
Thông tư 200 trong tất cả các tình huống giả định để có thể đưa ra các quyết định đúng 
đắn?

• Bạn không biết giải quyết các khó khăn khi áp dụng Thông tư 200 trên thực tế như thế 
nào? Có quá nhiều câu hỏi, đôi khi “lặt vặt” nhưng làm mất nhiều thời gian của bạn để 
tìm hiểu và giải quyết?

• Và những vấn đề thực tiễn khác khi áp dụng Thông tư 200 có thể liên quan trực tiếp và
cụ thể đến doanh nghiệp của bạn?

Hãy để chúng tôi giúp bạn! 
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PwC có thể giúp bạn như thế nào?

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán được phân 

chia theo từng lĩnh vực chuyên ngành có thể hỗ trợ một cách tốt nhất cho các 

khách hàng thuộc từng ngành nghề kinh tế. Các kinh nghiệm thực tiễn, đa dạng 

của đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp chúng tôi thực hiện các khóa cập nhật, 

đào tạo và tư vấn sau đào tạo cho khách hàng với chất lượng tốt nhất. Chúng tôi 

tìm hiểu kỹ các yêu cầu về đào tạo, các câu hỏi, các vấn đề mà doanh nghiệp quan 

tâm để cung cấp dịch vụ cập nhật, đào tạo đúng theo yêu cầu của doanh nghiệp và 

đưa ra các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

• Cập nhật, đào tạo Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông 
tư 200:

Chúng tôi thiết kế và thực hiện các khóa cập nhật, đào tạo phù hợp với các yêu 

cầu riêng của từng doanh nghiệp.

• Tư vấn kế toán cho các giao dịch:

Tư vấn về kế toán áp dụng cho các giao dịch cụ thể theo hướng dẫn của Thông 

tư 200;

Thiết kế và đưa vào thực hiện các khuôn khổ kế toán cho các giao dịch cụ thể 

phù hợp với hướng dẫn của Thông tư 200;

Đánh giá tác động của việc áp dụng Thông tư 200 lên báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp;

Đánh giá các ảnh hưởng của việc áp dụng Thông tư 200 lên phần mềm kế toán 

và hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

• Xem xét tính tuân thủ:

Xem xét tính tuân thủ của chính sách kế toán của doanh nghiệp theo hướng dẫn 

của Thông tư 200.
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Bạn sẽ nhận thấy dịch vụ cập nhật, đào tạo và tư vấn của chúng tôi thực sự hữu 
ích vì:

• ĐÁP ỨNG THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP (CUSTOMISED): Chúng
tôi nhận diện các yêu cầu đào tạo của bạn và thiết kế khóa đào tạo phù hợp với 
các yêu cầu riêng của bạn.

• TƯƠNG TÁC (INTERACTIVE): Bạn thoải mái đưa ra quan điểm và các vấn đề 
mà bạn quan tâm. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận và giúp bạn giải quyết các vấn 
đề này một cách phù hợp và tối ưu cho bạn.

• THỰC TIỄN (PRACTICAL): Chúng tôi đưa ra các khuyến nghị và tư vấn mang 
tính thực tiễn cho việc áp dụng Thông tư 200. Chúng tôi sẵn lòng cung cấp dịch 
vụ tư vấn sau đào tạo để giúp doanh nghiệp giải quyết các khó khăn trong khi 

triển khai việc áp dụng Thông tư 200 trên thực tế.
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