
PwC

Hướng dẫn về việc áp dụng tỷ

giá đối với các giao dịch bằng

ngoại tệ
Thông tư 26/2015 của Bộ Tài Chính có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đã đưa ra

hướng dẫn về việc áp dụng tỷ giá đối với các giao dịch bằng ngoại tệ khi ghi

nhận doanh thu, chi phí cho mục đích tính thuế, nhằm thống nhất với các quy

định tại Thông tư 200/2014 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo Thông tư

26/2015, việc áp dụng tỷ giá được hướng dẫn như sau:

• Đối với doanh thu: tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người

nộp thuế mở tài khoản

• Đối với chi phí: tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp

thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ

• Các trường hợp cụ thể khác theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014 (ví dụ

như tiền ứng trước cho khách hàng)

Nhiều doanh nghiệp vẫn đang xem xét cách thức điều chỉnh hệ thống kế toán

để đáp ứng các quy định mới về thuế và kế toán và vì vậy chưa hoàn toàn áp

dụng tỷ giá thực tế theo quy định mới.

Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 3183/TCT-CS ngày 7/8/2015 đề

cập rằng các doanh nghiệp phải thực hiện việc quy đổi các giao dịch bằng

ngoại tệ sang VND theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2015 như đề cập ở trên

và quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 trở đi. 

Các doanh nghiệp nên rà soát lại cách thức hiện đang áp dụng liên quan đến

việc quy đổi các giao dịch bằng ngoại tệ và xem xét thực hiện điều chỉnh các

giao dịch/ hệ thống kế toán trong trường hợp cần thiết.

***

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi nếu quý vị cần thêm thông tin về vấn đề được

đề cập ở trên.

Bản tin PwC Việt Nam

9 tháng 9 năm 2015

Tài liệu này chỉ đưa đến cho Quý vị những thông tin tổng quan về một số vấn đề đang được quan tâm và không được xem như ý kiến tư vấn 

chuyên nghiệp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: David Fitzgerald – Phó Tổng Giám đốc +84( 8) 3824 0116 david.fitzgerald@vn.pwc.com

hoặc Richard Irwin – Phó Tổng Giám đốc +84 (8) 3824 0117 r.j.irwin@vn.pwc.com hoặc Nguyễn Thành Trung – Phó Tổng Giám đốc +84 (8) 3824 

0103 nguyen.thanh.trung@vn.pwc.com tại TP. Hồ Chí Minh hoặc Đinh Thị Quỳnh Vân – Tổng Giám Đốc +84 (4) 3946 2231 

dinh.quynh.van@vn.pwc.com hoặc Nguyễn Hương Giang – Phó Tổng Giám đốc +84 (4) 3946 2237 n.huong.giang@vn.pwc.com tại Hà Nội. 


