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Tin nổi bật

Crowe Horwath International thăng hạng 8 trên
bảng xếp hạng mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp
lớn nhất thế giới
Crowe Horwath International hiện tại đã đạt vị trí thứ 8 trong hệ thống dịch
vụ chuyên nghiệp toàn cầu, do Tạp chí Kế toán Quốc tế (International
Accounting Bulletin) công bố dựa trên kết quả khảo sát quốc tế.
Bước chuyển vững chắc sang vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng này là
chiến thắng cho Crowe Horwath. Vậy, làm thế nào chúng tôi có thể đạt
được? Dưới đây là vài thành quả đã góp phần cho một năm đỉnh cao của
chúng tôi:


Tháng 12.2016 vừa qua kết thúc đồng thời đánh dấu một năm tăng
trưởng mạnh của khu vực và của ngành. Khu vực Châu Á Thái Bình
Dương và Châu Mỹ La-tinh có tăng trưởng đáng kể. Điều này đồng thời
được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực Bắc Mỹ 8%. Khu
vực Trung Đông và Châu Âu vẫn tiếp tục tăng trưởng mặc dù phải hoạt
động trong môi trường kinh tế đầy khó khăn thách thức.



Các ngành kinh doanh của Crowe Horwath đều tăng trung bình 5%, cụ
thể: ngành Kế toán & Kiểm toán tăng 5%, Thuế tăng 9% và Tư vấn tăng
6%. Sự tăng trưởng của Crowe Horwath thể hiện đúng cam kết về khả
năng cung cấp dịch vụ hiệu quả với mức phí rất hợp lý.



Sức mạnh của mạng lưới Crowe Horwath, thương hiệu toàn cầu và cam
kết bền vững đã được chứng minh qua khối lượng và số lượng doanh
nghiệm tham gia chia sẻ và đề xuất khách hàng xuyên biên giới.



Năm 2016 đã chào đón thêm 18 thành viên gia nhập mạng lưới Crowe
Horwath, đưa tổng số chi nhánh lên đến 764 văn phòng tại 129 quốc gia
trên toàn thế giới.

Thêm vào đó, Crowe Horwath International ở thị trường Châu Á Thái Bình
Dương được xếp hạng thứ 6 nhờ mức tăng trưởng khá cao (13%). Riêng tại
thị trường Việt Nam, Crowe Horwath Vietnam cũng vinh dự được xếp hạng
thứ 6 trên bảng tổng sắp các mạng lưới với tốc độ tăng trưởng là 48%.
Xem thêm infographic dưới đây:
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Crowe Horwath Vietnam - Đối tác đào tạo được
công nhận của Hiệp hội Kế toán Úc và New
Zealand
Ngày 22.12.2016 vừa qua, Crowe Horwath Vietnam đã chính thức được
công nhận là "Đối tác đào tạo" của Hiệp hội Kế toán Úc và New Zealand
(CAANZ). Trở thành Đối tác đào tạo của CAANZ, các nhân viên của Crowe
Horwath Vietnam sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn trong công tác phát triển
nguồn nhân lực. Cụ thể hơn, kinh nghiệm làm việc của các nhân viên đủ đáp
ứng các chứng chỉ quốc tế như ACCA.
Bên cạnh đó, sự công nhận từ CAANZ này (từ ACCA và CPA Úc năm 2013)
cũng thể hiện cam kết cao về chuẩn mực quốc tế của chất lượng dịch vụ
Crowe Horwath Việt Nam. Điều này góp phần giúp Crowe Horwath Vietnam
nâng cao uy tín, thương hiệu, tăng năng lực cạnh tranh và đặc biệt trong
công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hiệp hội Kế toán Úc và New Zealand là một trong ba cơ quan chuyên môn
kế toán lớn được công nhận về mặt pháp lý ở Úc (hai cơ quan còn lại gồm
CPA Úc và IPA). CAANZ cũng là thành viên sáng lập nên Liên minh Kế toán
toàn cầu (GAA). Hơn nữa, CAANZ đồng thời là đối tác chiến lược của Hiệp
hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), liên kết này mở ra nhiều cơ hội
thúc đẩy các giá trị to lớn, hiệu quả và mang đến nhiều lợi ích cho các thành
viên của CAANZ.
Kết nối với CAANZ, Crowe Horwath Việt Nam có thể cải thiện năng lực cạnh
tranh, hội nhập toàn cầu và sẽ được công nhận ở cấp quốc tế. Đặc biệt,
công ty sẽ có thể kết nối tham gia vào mạng lưới ATE và các thành viên của
CAANZ.
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Những điểm mới đáng chú ý của Luật kế toán
mới có hiệu lực từ 01/01/2017
Luật kế toán lần đầu tiên ban hành vào năm 2003 thay thế cho Pháp lệnh Kế
toán và Thống kê đã có những tác dụng rõ rệt trong viêc thống nhất quản lý
kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả
mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp
thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của
cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
Với cùng mục tiêu như vậy, Luật kế toán năm 2015 ra đời thay thế Luật kế
toán năm 2003 có những điểm mới để cập nhật và phù hợp với thực tiễn
công tác kế toán. Chúng tôi xin tổng hợp các nội dung đáng chú ý của Luật
Kế toán năm 2015 như sau:
Nguyên tắc kế toán


Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau
ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị
biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể
xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý
tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính (Trước đây Luật kế toán 2003
không quy định về giá trị hợp lý).

Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý


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:
i.

Công cụ tài chính theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải ghi
nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý;

ii.

Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá
giao dịch thực tế;

iii. 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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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 một
cách đáng tin cậy thì tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc;



Bộ Tài chính quy định cụ thể các tài sản và nợ phải trả được ghi nhận và
đánh giá lại theo giá trị hợp lý, phương pháp kế toán ghi nhận và đánh
giá lại theo giá trị hợp lý.

Các hành vi bị nghiêm cấm


Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công
việc kế toán không đúng với quy định của Luật;



Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các
báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.

Chứng từ điện tử


Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông
tin trong quá trình sử dụng và lưu trữ; phải được quản lý, kiểm tra
chống các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, đánh cắp
hoặc sử dụng chứng từ điện tử không đúng quy định. Chứng từ điện tử
được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản mà nó được tạo ra,
gửi đi hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng;



Khi chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch,
thanh toán hoặc ngược lại thì chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện
nghiệp vụ kinh tế, tài chính đó, chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu giữ để
ghi sổ, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

Ký chứng từ kế toán


Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai
(Trước đây Luật kế toán 2003 chỉ quy định chứng từ kế toán phải được
ký bằng bút mực);



Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng
giấy (Trước đây Luật kế toán 2003 chưa quy định về điểm này).

Kiểm toán báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải
kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước
có thẩm quyền và trước khi công khai;
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Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của
pháp luật về kiểm toán;



Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểm toán khi nộp cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phải có báo cáo kiểm toán kèm theo.

Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán nội bộ


Kiểm soát nội bộ là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị
kế toán 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;



Đơn vị kế toán phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị để
bảo đảm các yêu cầu:
i.

Tài sản của đơn vị được bảo đảm an toàn, tránh sử dụng sai mục
đích, không hiệu quả;

ii.

Các nghiệp vụ được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép
đầy đủ làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung
thực, hợp lý.



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;



Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ:
i.

Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát
nội bộ;

ii.

Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài
chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình
ký duyệt;

iii. Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ
pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết
định của lãnh đạo đơn vị kế toán;
iv. Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài
sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ
thống quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị kế toán.
Luật kế toán 2015 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
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Kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ
sót
Ngày 10 tháng 1 năm 2017, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 92/TCT-KK
hướng dẫn về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với hóa
đơn bỏ sót. Theo đó:


Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung
trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ
khai thuế với cơ quan quản lý thuế;



Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người
nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót
thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ
sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc
nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp
theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công
bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế;



Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết
định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát
hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến
thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được
tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên
nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều
chỉnh.
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Sử dụng hóa đơn khi Doanh nghiệp chế xuất bán
thanh lý tài sản cố định vào thị trường nội địa
Ngày 11 tháng 1 năm 2017, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 302/TCTTT&HT về việc sử dụng hóa đơn khi doanh nghiệp chế xuất bán thanh lý tài
sản cố định vào thị trường nội địa.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thanh lý tài sản cố định đã
qua sử dụng vào thị trường nội địa thì doanh nghiệp được lựa chọn một
trong hai cách sau:


Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế nội địa để cơ quan thuế nội địa
cấp 01 hóa đơn lẻ GTGT (theo quy định tại Điều 13 Thông tư số
39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính). Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT
lẻ để xuất bán máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển được xác định
bằng (=) số thuế GTGT ghi trên hóa đơn bán lẻ thanh lý máy móc, thiết bị
phương tiện vận chuyển trừ (-) số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu khi
chuyển đổi mục đích sử dụng. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn đủ 3 liên
tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận
hóa đơn lẻ; hoặc



Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, sử dụng hóa
đơn thương mại theo hướng dẫn tại công văn số 16809/BTC-TCT ngày
25/11/2016 của Bộ tài chính. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải
có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức thanh lý, biện pháp thanh lý,
lượng hàng cần thanh lý gửi Chi cục Hải quan quản lý và đăng ký tờ khai
theo loại hình tương ứng, doanh nghiệp nội địa sẽ làm thủ tục nhập
khẩu, nộp các loại thuế theo quy định.
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Thuế Giá trị Gia tăng

Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển cung
cấp cho Doanh nghiệp chế xuất
Ngày 16 tháng 1 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 610/BTCCST hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động vận chuyển
cung cấp cho Doanh nghiệp chế xuất (DNCX).
Căn cứ khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của
Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC
ngày 27/02/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016), một trong
những trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% là: ”Các dịch vụ do cơ
sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao
gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận
chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp
suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan) ”
Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn trong trường hợp doanh nghiệp vận
chuyển có ký hợp đồng vận chuyển với doanh nghiệp chế xuất trong khu
chế xuất, trừ dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động thì thuộc đối
tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi đáp ứng các điều kiện về hợp
đồng, chứng từ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
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Thuế Giá trị Gia tăng

Hoàn thuế GTGT trong giai đoạn chuyển tiếp của
Luật số 106/2016/QH13
Ngày 6 tháng 2 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 373/TCT-KK
hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có
số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển
tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ
khai thuế. Theo đó:


Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết
phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai
theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê
khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1
Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
thì được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Cục Thuế thực hiện
kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế
thuộc đối tượng rủi ro cao trong hoàn thuế theo quy định của pháp luật.



Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường
hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đối với trường
hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế
GTGT đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đồng thời đã kê khai khấu trừ
vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với
trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với
trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh
doanh được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.



Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của
công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai số thuế
còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn (người nộp thuế
không khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế GTGT đầu vào các
kỳ trước mà khai vào chỉ tiêu số còn khấu trừ kỳ trước chuyển qua hoặc
điều chỉnh vào số thuế GTGT phát sinh trong kỳ) thì người nộp thuế
được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn
thuế của pháp luật về thuế GTGT và pháp luật về quản lý thuế; người
nộp thuế bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định.
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Khác

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện
Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2016/QH14
sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo đó:


Kinh doanh pháo nổ được bổ sung vào danh mục “Ngành, nghề cấm
đầu tư kinh doanh”;



̀ tư kinh doanh có điêu
̀
Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đâu
kiện (ban hành kèm luật này);



Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2017:
o

Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình,
định vị;

o

Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
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Lưu ý: Bản tin tổng hợp hàng tháng của chúng tôi không
ràng buộc trách nhiệm pháp lý. Nội dung bản tin chỉ bao gồm
thông tin chung về vấn đề đang được quan tâm và, do đó,
không cấu thành các tư vấn chuyên môn. Các văn bản dạng
hành chính Công văn chỉ có tính chất tham khảo và không có
giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Quý khách hàng
vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
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