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Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đã trở thành 
ngôn ngữ kế toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu. Theo 
thống kê của IFRS.org, đã có 144/166 quốc gia và vùng lãnh 
thổ bắt buộc sử dụng IFRS. Trong khi đó, phần lớn doanh 
nghiệp Việt Nam vẫn áp dụng chuẩn mực kế toán riêng 
(VAS). Đây chính là một trong những rào cản lớn nhất khiến 
doanh nghiệp Việt Nam khó có thể thu hút vốn ngoại do VAS 
thiếu tính tương đồng đối với IFRS, chưa được cập nhật, và 
chưa phản ánh đúng tình hình tài chính của cá thể lập báo cáo 
tài chính (BCTC).

Thấu hiểu nhu cầu áp dụng IFRS tại Việt Nam hiện đang cấp 
bách hơn bao giờ hết, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án áp 
dụng IFRS tại Việt Nam (QĐ 345/QĐ-BTC) bắt đầu từ năm 
2022. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS, do có 
nhiều điểm khác biệt, được đánh giá là sẽ gây ra nhiều khó 
khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, PwC Việt Nam xin trân trọng 
mời Anh/Chị tham dự khóa đào tạo trực tuyến "Phân tích sự 
khác biệt giữa chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 
và Việt Nam (VAS)".

https://www.ifrs.org/
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Lớp số 1: 9h30 sáng – 12h trưa (6/11/2020)

• Tổng quan về tình hình áp dụng IFRS trên thế giới, lộ trình áp dụng tại
Việt Nam

• Phân tích khái quát những khác biệt giữa IFRS và VAS
• Sự khác biệt trong việc trình bày BCTC theo chuẩn mực IAS 1 và VAS 21
• Những vấn đề cần chú ý khi lần đầu tiên áp dụng IFRS

Đăng ký TẠI ĐÂY trước Thứ Hai, 2/11/2020

Mọi câu hỏi, xin vui lòng liên hệ: Cô Trần
Thùy Trang (tran.thuy.trang@pwc.com | 
+8479 320 8298)

Lớp số 2: 9h30 sáng – 12h trưa (13/11/2020)

• Lưu ý các vấn đề của COVID-19 trong việc soạn lập BCTC theo IFRS và VAS
• Doanh thu: So sánh sự khác biệt giữa IFRS 15 và VAS 14/15
• Thuê: So sánh sự khác biệt giữa IFRS 16 và VAS 6

Lớp số 3: 9h30 sáng – 12h trưa (20/11/2020)

• Công cụ tài chính: IFRS 9 (chưa có chuẩn mực tương đương ở Việt Nam)
• Hợp nhất kinh doanh: So sánh sự khác biệt giữa IFRS 3 và VAS 11

Lớp số 4: 9h30 sáng – 12h trưa (27/11/2020)

• Suy giảm giá trị TSCĐ: IAS 36 (chưa có chuẩn mực tương đương ở Việt Nam)
• Chi phí đi vay: So sánh sự khác biệt giữa IAS 23 và VAS 16

https://forms.gle/PCZuCs6DFpY1D4r99
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