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Quy định mới kế
toán doanh nghiệp

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi và
bổ sung Điều 128 của Thông tư
200/2014/TT/BTC Hướng dẫn chế
độ kế toán doanh nghiệp
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Tài liệu này chỉ được soạn lập với mục đích hướng dẫn chung về những vấn đề quan tâm chứ không phải là ý kiến tư vấn chuyên môn. Không nên thực hiện dựa trên
thông tin trong tài liệu này mà chưa nhận được ý kiến tư vấn chuyên môn cụ thể. PwC không cam đoan hoặc đảm bảo (nêu rõ hoặc ngụ ý) về tính chính xác hoặc đầy đủ
của thông tin trong tài liệu này, và trong phạm vi được pháp luật cho phép, PwC không chịu trách nhiệm, trách nhiệm pháp lý hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ hậu quả nào
xảy ra do hành động hoặc không hành động dựa trên thông tin trong tài liệu này hoặc đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên thông tin đó.
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Ngày 18 tháng 5 năm 2015, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông
tư số 75/2015/TT-BTC ("Thông tư 75") sửa đổi và bổ sung
Điều 128 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC như sau:

• Theo Thông tư 75, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập
báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo
cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính
giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính hoặc
theo quy định tại Thông tư 200.

• Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo
quy định tại Thông tư 200.

Theo chúng tôi, việc sửa đổi và bổ sung Điều 128 của Thông tư
200/2014/TT-BTC như trên giúp giải quyết những khó khăn
trước mắt và giảm áp lực cho các doanh nghiệp trong việc áp
dụng tuân thủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trong một
khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn
cần phải có sự chuẩn bị và đảm bảo việc áp dụng tuân thủ theo
Thông tư 200/2014/TT-BTC cho báo cáo tài chính năm 2015. 
Vì vậy, ngay từ bây giờ việc nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá tác
động của Thông tư 200/2014/TT-BTC đến chiến lược và kế
hoạch kinh doanh, kết quả kinh doanh và các chỉ số tài chính
cũng như việc chỉnh sửa hệ thống kế toán của từng doanh
nghiệp là rất cần thiết.
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