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Luật Kế toán 2015
Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài chính (“BTC”) đã ban hành
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 – (“Luật Kế toán 2015”) thay thế
Luật Kế toán số 03/2003/QH11 (“Luật kế toán 2003”). Luật kế
toán 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, gồm 6
Chương, 74 Điều quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ
máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ
kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế
toán.
Sau đây là một số điểm mới và thay đổi chính của Luật Kế toán
2015 so với Luật kế toán 2003.

Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý
Luật Kế toán 2015 đưa ra định nghĩa về giá trị hợp lý theo đó là giá
trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi
bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại
thời điểm xác định giá trị. Điều 28 Luật Kế toán 2015 quy định các
loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị
hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính gồm:
 công cụ tài chính theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải ghi
nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý;
 các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá
giao dịch thực tế; và
 các tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động thường
xuyên, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải được đánh giá
lại theo giá trị hợp lý.
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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.

Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý (tiếp theo)
Việc đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý phải bảo đảm có căn cứ xác thực.
Trường hợp không có cơ sở để xác định được giá trị hợp lý một cách đáng tin cậy thì tài sản
và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc. Doanh nghiệp cần đợi và tham khảo thêm hướng
dẫn Luật kế toán 2015 do Bộ Tài chính ban hành để có hướng dẫn cụ thể hơn cho vấn đề
này.

Đơn vị tiền tệ rút gọn và làm tròn số khi lập hoặc công khai báo cáo
tài chính
Theo nghị định số 129/2004/NĐ-CP (“Nghị định 129”) ban hành bởi Chính phủ ngày 31
tháng 5 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán 2003, chỉ các báo cáo
tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính dùng để công khai có
số liệu báo cáo trên 9 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn Đồng
hoặc triệu Đồng. Luật kế toán 2015 cho phép đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn
vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính. Tuy nhiên, Luật kế toán 2015
không nói rõ liệu tất cả các loại báo cáo tài chính được phép sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn
hay chỉ một số loại báo cáo tài chính như quy định tại Nghị định 129 mới được phép. Doanh
nghiệp cần đợi và tham khảo thêm Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015 được ban hành
để có hướng dẫn cụ thể hơn cho vấn đề này.

Chữ số sử dụng trong kế toán
Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về
công ty mẹ hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý với công ty mẹ được sử dụng dấu phẩy
(,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ; khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị
thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) Tuy nhiên, báo cáo tài chính nộp cơ quan
thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải sử dụng dấu chấm (.)
sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ và dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.
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Chứng từ điện tử
Chứng từ điện tử không bắt buộc phải in ra giấy như quy định trước đây của Luật kế toán
2013. Tuy nhiên, trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ trên các phương tiện
điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được
trong thời hạn lưu trữ.

Sổ kế toán
Sổ kế toán sau khi được khóa trên phương tiện điện tử không bắt buộc phải in ra giấy và
đóng thành quyển riêng như quy định trước đây của Luật kế toán 2013. Tuy nhiên, trường
hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên các phương tiện điện tử thì phải
bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn
lưu trữ.

Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ
Theo yêu cầu Luật Kế toán 2015, các đơn vị kế toán cần phải thiết lập kiểm soát nội bộ, bao
gồm các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật
nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. Luật
Kế toán 2015 đồng thời đưa ra định nghĩa về kiểm toán nội bộ, là việc kiểm tra, đánh giá,
giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.
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Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán
Luật Kế toán 2015 ban hành những quy định mới và
chi tiết về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán trong
Chương IV – Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán
như việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; điều kiện
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
kế toán; trách nhiệm của kế toán viên hành nghề,
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh
doanh dịch vụ kế toán; trường hợp không được cung
cấp dịch vụ kế toán; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế
toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành
nghề dịch vụ kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán
v.v.

Báo cáo tài chính nhà nước
Luật Kế toán 2015 đưa ra quy định mới về việc lập báo
cáo tài chính nhà nước theo đó các cơ quan nhà nước,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên
quan có trách nhiệm lập báo cáo của đơn vị mình và
cung cấp thông tin tài chính cần thiết phục vụ việc lập
báo cáo tài chính nhà nước.
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