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THứ SÁU 1-6-2018 

Gần 32.000 tỷ đồng là tổng số vốn
đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động
trên địa bàn tỉnh Hà Giang tính đến thời điểm hiện tại.                          

Nguồn: UBND tỉnh Hà Giang

741,5 triệu USD                                                      
là tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam sang Bỉ 
trong 4 tháng đầu năm 2018, 

tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017.     
Nguồn: Tổng cục Hải quan

phải là kiểm toán viên hành
nghề của DN. Thực tiễn cho
thấy có người nước ngoài tham
gia quản lý và điều hành DN
kiểm toán, tuy nhiên kỳ thi
kiểm toán viên hành nghề chỉ
được thực hiện bằng tiếng Việt.
Do vậy, quy định giám đốc
hoặc tổng giám đốc phải là
kiểm toán viên hành nghề sẽ
gây khó khăn cho người nước
ngoài tham gia vào các DN
kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Hay như đề xuất bỏ điều
kiện về số lượng cuộc kiểm
toán, hoặc soát xét báo cáo tài
chính cho tối thiểu 20 đơn vị lợi
ích công chúng thuộc lĩnh vực
chứng khoán và điều kiện là có
hệ thống kiểm soát chất lượng

được xây dựng phù hợp với quy
định của chuẩn mực kiểm toán
Việt Nam. Việc cắt giảm những
điều kiện này không có nghĩa là
các DN kiểm toán không cần
phải thực hiện các công việc
trên. Thực tế là các DN kiểm
toán luôn phải xây dựng các
quy trình và chính sách phù hợp
với các quy định trong chuẩn
mực kiểm toán Việt Nam, nhằm
quản trị rủi ro hoạt động của
DN một cách thực chất, giúp
xây dựng lòng tin và uy tín đối
với khách hàng. 

Việc bỏ các điều kiện này
thực chất sẽ giúp giải tỏa áp lực
lên các DN kiểm toán phải bằng
mọi giá đạt được các điều kiện
trên, mà xem nhẹ công tác quản

trị chất lượng dịch vụ và quản trị
rủi ro. Điều này cũng tạo môi
trường công bằng giữa các DN
kiểm toán mới tham gia hay đã
tham gia kiểm toán cho đơn vị
có lợi ích công chúng thuộc lĩnh
vực chứng khoán...

PV: Theo đánh giá của
ông, các ĐKKD trong lĩnh vực
KTKT của Việt Nam đã tiệm
cận đến những thông lệ, tiêu
chuẩn quốc tế chưa?

Ông Nguyễn Hoàng Nam:
Cùng với quá trình hội nhập
vào nền kinh tế quốc tế nói
chung và trong lĩnh vực KTKT
nói riêng, Việt Nam đã tạo điều
kiện thuận lợi cho việc hình
thành hệ thống các DN KTKT.
Từ chỗ chỉ có 2 DN dịch vụ

KTKT năm 1991, đến nay đã
có hàng trăm DN đang hoạt
động trong lĩnh vực này. Hoạt
động KTKT đã thể hiện vai trò
quan trọng trong việc hỗ trợ các
DN, tổ chức tạo lập thông tin
kinh tế, tài chính theo quy định
của luật pháp, góp phần tăng
trưởng kinh tế và quan trọng
hơn là giúp tăng cường tính
công khai, minh bạch của thông
tin tài chính và làm lành mạnh
hóa nền tài chính quốc gia.

Năm 2018, kỳ vọng Chính
phủ sẽ ra quyết định liên quan
đến việc áp dụng chuẩn mực
Báo cáo Tài chính quốc tế
(IFRS) tại Việt Nam. Đây sẽ là
tiền đề cho sự phát triển mạnh
mẽ lĩnh vực KTKT của Việt
Nam trong các năm tiếp theo, tạo
động lực hội nhập sâu rộng với
khu vực và thế giới, qua đó nâng
cao hơn nữa niềm tin của các
nhà đầu tư quốc tế đối với thị
trường tài chính Việt Nam, đem
lại cơ hội lớn cho thị trường
kiểm toán độc lập Việt Nam.

Đặc biệt, những thay đổi
trong các quy định pháp luật
trong lĩnh vực KTKT, cũng
như những đề xuất cắt giảm
ĐKKD không cần thiết sẽ tiếp
tục tạo sự sôi động đối với thị
trường KTKT của Việt Nam.

Nhìn chung, các quy định
pháp luật về KTKT của Việt
Nam đang dần tiệm cận với
những tiêu chuẩn, thông lệ
quốc tế. Tuy nhiên, còn một
số điểm chưa tương thích với
các cam kết của một số hiệp
định thương mại lớn mà Việt
Nam đã và sắp tham gia. Do
đó, Việt Nam cần tiếp tục rà
soát và tiếp tục thay đổi nhằm
thực hiện đầy đủ các cam kết
mở hoàn toàn lĩnh vực này
trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông!
MINH ANH (thực hiện)

PV: Bộ Tài chính vừa đề xuất
phương án cắt giảm, đơn giản
hóa ĐKKD thuộc 7 lĩnh vực (bảo
hiểm, chứng khoán, giá, hải
quan, kiểm toán, tài chính ngân
hàng, thuế). Ông đánh giá thế
nào về những ĐKKD trong lĩnh
vực KTKT được đề xuất cắt giảm,
đơn giản hóa?

Ông Nguyễn Hoàng Nam:
Theo phương án Bộ Tài chính đề
xuất, tổng số ĐKKD đề nghị cắt
giảm, đơn giản hóa là 193 điều
kiện, chiếm tỷ lệ 52,2% trong tổng
số 370 ĐKKD trong lĩnh vực tài
chính. Đây được xem là phương
án đề xuất ấn tượng, phản ánh sự
cầu thị, cải cách từ phía Bộ Tài
chính, được cộng đồng DN đánh
giá cao. Về cơ bản, phương án đề
xuất có tính thực tiễn cao, nhằm
nhận diện và duy trì chính xác các
ĐKKD cần thiết trong môi trường
kinh doanh hiện nay.

Liên quan đến lĩnh vực
KTKT, Bộ Tài chính đề xuất cắt
giảm, đơn giản hóa 19 ĐKKD.
Điều này thể hiện nỗ lực giảm
thiểu thủ tục hành chính, tạo điều
kiện thuận lợi để DN dễ tiếp cận
lĩnh vực này, đồng thời vẫn đảm
bảo tiêu chí chất lượng cho các
DN cung cấp dịch vụ KTKT.

PV: Việc cắt giảm, đơn giản
hóa những ĐKKD trong lĩnh vực
KTKT như đề xuất trên của Bộ
Tài chính sẽ mang lại những lợi
ích cụ thể như thế nào cho DN,
thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Nam:
Đối với các điều kiện về kinh
doanh dịch vụ kế toán, đề xuất
chủ yếu xoay quanh việc cắt bỏ
các giấy tờ nhằm đơn giản hóa
thủ tục hành chính.

Đối với điều kiện về cung cấp
dịch vụ kế toán qua biên giới của
DN dịch vụ kế toán nước ngoài,
việc cắt bỏ ĐKKD là hợp lý nhằm
tạo sự công bằng cũng như tương
thích với các cam kết của Việt Nam
về việc mở cửa hoàn toàn lĩnh vực
dịch vụ KTKT, theo các quy định
trong các hiệp định thương mại tự
do mà Việt Nam đã tham gia. 

Tương tự, trong lĩnh vực kiểm
toán, nhiều ĐKKD đã được cắt
giảm nhằm đơn giản hóa thủ tục
hành chính cho sự gia nhập thị
trường kinh doanh dịch vụ kiểm
toán của các DN.

Đặc biệt, nhiều đề xuất cắt
giảm có tính thực tiễn rất cao.
Đơn cử như việc bỏ quy định
giám đốc hoặc tổng giám đốc

Ảnh minh họa

CẮT, GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN: 

Nhiều đề xuất có tính thực tiễn cao

Ông Uông Thanh Quang, Chi cục
trưởng Chi cục Thuế thị xã Bình Long
(Bình Phước) cho biết, tính đến tháng
5/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 113,6
tỷ đồng, đạt 42% dự toán tỉnh giao.

Đạt được số thu quan trọng nêu trên,
ông Quang cho biết, công tác phối hợp
giữa chi cục thuế với các xã, phường;
công tác xử lý nợ đọng thuế; công tác

phối hợp giữa cơ quan cấp giấy phép
đăng ký kinh doanh và chi cục thuế; các
biện pháp thu thuế xây dựng vãng lai
trong nhân dân… luôn được đơn vị
quan tâm đẩy mạnh, nhờ đó giúp đơn vị
hoàn thành tốt các chỉ tiêu thu ngân
sách trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, đơn vị tranh thủ
các nguồn thu có thế mạnh của thị xã

như tiền sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ
với UBND các xã, phường tăng cường
công tác quản lý, thu các nguồn thuế
trong nhân dân đặc biệt là các hộ kinh
doanh; tiếp tục cải cách thủ tục hành
chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
và người dân phát triển kinh doanh, tạo
nguồn thu cho ngân sách.q

TUẤN VĂN

Bình Phước: Thị xã Bình Long thu ngân sách đạt 42% dự toán

Nhiều thay đổi trong các quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán - kiểm
toán (KTKT) theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế, cũng như những đề xuất
cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) không cần thiết trong lĩnh vực KTKT
đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia nhập thị trường của doanh nghiệp
(DN), đồng thời tăng niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị
trường tài chính Việt Nam. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Nam – 
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PwC Việt Nam với phóng viên TBTCVN.

Ông Nguyễn Hoàng Nam


