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Phân tích vấn đề

Chi phí đi vay có cần được vốn hóa cho các chi phí vốn đã phát 

sinh trước khi khoản vay phát sinh hay không?

Ví dụ:

• Vào ngày 1 tháng 2 năm 20X1, Công ty A đã bắt đầu xây dựng một tài sản dở dang.

• Khi bắt đầu xây dựng và trong suốt năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 

20X1, Công ty A không có khoản vay nào. 

• Vào ngày 1 tháng 1 năm 20X2, Công ty A bắt đầu có khoản vốn vay chung.

Năm tài chính kết thúc

31 tháng 12 năm 20X1

Năm tài chính kết thúc

31 tháng 12 năm 20X2

Chi phí cho tài sản dở dang

• Năm hiện tại 500 triệu VND 800 triệu VND

• Lũy kế đến năm hiện tại 500 triệu VND 1.300 triệu VND

Khoản vay giải ngân vào ngày 1 

tháng 1 năm 20X2

- 2.000 triệu VND

Chi phí đi vay chỉ nên được vốn hóa khi 

phát sinh, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 

20X2. Khi xác định chi phí vay đủ điều kiện 

để vốn hóa vào năm 20X2, Công ty A áp 

dụng tỷ lệ vốn hóa là 8% cho số chi phí đủ

điều kiện vốn hóa phát sinh.

Vấn đề:

Chi phí đi vay đủ điều kiện để vốn hóa 

trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 

tháng 12 năm 20X2 là bao nhiêu? 

This part should be 

written in max 

to cover what is the 

issue and its impact (if 

applicable)
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Phân tích vấn đề

Chi phí đi vay có cần được vốn hóa cho các chi phí vốn đã phát 

sinh trước khi khoản vay phát sinh hay không?

Phân tích và kết luận:

1) Bắt đầu vốn hóa chi phí đi vay

Theo IAS 23.17, Công ty A bắt đầu vốn hóa chi phí đi vay kể từ ngày chi phí đi vay phát 

sinh, tức là ngày 1 tháng 1 năm 20X2.

2) Xác định chi phí của tài sản dở dang mà công ty áp dụng tỷ lệ vốn hóa

Theo IAS 23.14, Công ty A áp dụng tỷ lệ vốn hóa cho các chi phí liên quan đến tài sản dở

dang đó. Chi phí này bao gồm các chi phí phát sinh trước khi công ty bắt đầu có khoản

vốn vay chung.

Trình bày cách tính:

Giả sử công ty A phát sinh 800 triệu đồng chi phí được vốn hóa trong suốt năm 20X2, chi 

phí đi vay đủ điều kiện vốn hóa trong năm 20X2 như sau:

This part should be 
written in max 
to cover what is the 
issue and its impact (if 
applicable)

Chi phí được vốn hóa Bình quân Tỷ lệ vốn hóa Chi phí đi vay được

vốn hóa

Phát sinh trong năm 20X1 500 500 8%/năm 40 (8% x 500)

Phát sinh trong năm 20X2 800 650

(sô ́ giả định)

8%/năm 52 (8% x 650)

Tổng cộng 1.300 1.150 92 (8% x 1.150)

Đơn vị: triệu VND
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Borrowing costs
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Chi phí đi vay có cần được vốn hóa cho các chi phí vốn đã

phát sinh trước khi khoản vay phát sinh hay không?

IAS23.14

Trường hợp phát sinh các khoản vốn vay chung, 

trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây 

dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang thì số 

chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong 

mỗi kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ vốn hoá 

đối với chi phí luỹ kế bình quân gia quyền phát 

sinh cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài 

sản đó. 

Tỷ lệ vốn hoá được tính theo tỷ lệ lãi suất bình 

quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong 

kỳ của doanh nghiệp, ngoại trừ các khoản vay 

riêng biệt phục vụ cho mục đích có một tài sản dở 

dang. Chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ không 

được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh 

trong kỳ đó. 

Các chuẩn mực liên quan

IAS 23.17

Vốn hoá chi phí đi vay vào giá trị tài sản dở dang

được bắt đầu khi thoả mãn đồng thời các điều kiện

sau:

(a) Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng 

hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu 

phát sinh;

(b) Các chi phí đi vay phát sinh;

(c) Các hoạt động cần thiết trong việc chuẩn 

bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc 

bán đang được tiến hành. 

Theo IAS 23.14, Công ty A 

áp dụng tỷ lệ vốn hóa cho 

các chi phí liên quan đến

tài sản đó. Chi phí này bao 

gồm các chi phí phát sinh 

trước khi công ty có được 

các khoản vay chung.
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