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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:
1. 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).

2. 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:
o

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;

o

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

o

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.

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;

Lưu ý: Bản tin tổng hợp 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.
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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.

3. 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.

4. 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.

5. 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).

6. 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;



Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy
định của pháp luật về kiểm toán;

Lưu ý: Bản tin tổng hợp 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.
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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.

7. 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:
o

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

o

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:
o

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

o

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;

o

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;

o

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.

Lưu ý: Bản tin tổng hợp 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.

Kiểm toán | Thuế | Tư vấn

Smart decisions. Lasting value.

Crowe Horwath Vietnam là một trong những công ty kiểm toán và tư vấn
hàng đầu trong phân khúc thị trường tầm trung tại Việt Nam. Crowe Horwath
Vietnam tự hào đã hỗ trợ thành công hoạt động kinh doanh của hàng trăm
khách hàng trong thời gian qua. Crowe Horwath Vietnam là thành viên chính
thức của Crowe Horwath International, mạng lưới kế toán kiểm toán lớn thứ 9
Thế giới và thứ 6 Châu Á - Thái Bình Dương. Mạng lưới quốc tế của chúng tôi
bao gồm hơn 200 công ty kế toán và tư vấn độc lập có mặt tại hơn 120 quốc
gia trên toàn thế giới.

Kiểm toán

Tư vấn

Công ty kiểm toán có đang
mang lại giá trị mà Quý
Doanh nghiệp mong đợi?

Sự lựa chọn của Quý vị đã là
hoàn hảo nhất cho tương lai
của Doanh nghiệp?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Thuế

Rủi ro

Quý Doanh nghiệp có thực
sự đạt được hiệu quả về
Thuế?

Quý vị đã đạt được hay vượt
trên những tiêu chuẩn cao
hiện nay về quản lý rủi ro?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Kế toán

Tư vấn Doanh nghiệp Nhật Bản

Quý Doanh nghiệp có cần sự
hỗ trợ để vượt qua những
khó khăn trong việc tuân thủ
quy định ở nước sở tại?

Là Doanh nghiệp Nhật Bản, Quý
vị có cần hỗ trợ trong việc thiết
lập và duy trì hoạt động kinh
doanh tại Việt Nam?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Nhân sự tiền lương

Chuyển giá

Quý vị có cần những chuyên
gia có thể thay quý vị thực
hiện tất cả các thủ tục liên
quan tới vấn đề nhân sự tiền
lương?

Quý vị cần một bên thứ ba đáng
tin cậy hỗ trợ quý Doanh
nghiệp trong việc tuân thủ các
quy định liên quan đến vấn đề
chuyển giá?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Dịch vụ bản tin
Tại Crowe Horwath Vietnam, chúng tôi mong muốn đóng góp cho sự phát triển của
kinh tế - xã hội thông qua việc phổ cập kiến thức chuyên môn và tin tức pháp luật cho
cộng đồng. Chúng tôi không ngừng đầu tư nguồn nhân lực và cơ sở vật chất vào dịch vụ
Bản tin để mang đến thông tin cập nhật hữu ích miễn phí cho những độc giả quan tâm.
Xem thêm tại đây

