Lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo
tài chính quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam
(VFRS)
Quyết Định số 345/QĐ-BTC, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Mục tiêu của đề án
➢ Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán; tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả
cho công tác quản trị nhằm nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính, nâng cao
trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp đối với người sử dụng báo cáo tài chính
➢ Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
(IFRS) tại Việt Nam
➢ Ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS)

Lộ trình áp dụng
Chuẩn bị thực hiện
2020-2021

Giai đoạn 1
Áp dụng tự nguyện
2022-2025
(Có nhu cầu và đủ nguồn lực)

o

o

Hoàn thành bản dịch
IFRS sang tiếng việt
trước tháng 12/2020
Ban hành cách thức áp
dụng IFRS trước ngày
15/11/2021

Áp dụng IFRS để lập BCTC hợp
nhất:
o Công ty mẹ của tập đoàn kinh
tế Nhà nước quy mô lớn hoặc
có các khoản vay được tài trợ
bởi các định chế tài chính
quốc tế;
o Công ty mẹ là công ty niêm
yết;
o Công ty đại chúng quy mô lớn
là công ty mẹ chưa niêm
yết;…
DN áp dụng IFRS để lập BCTC
riêng là DN có 100% vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài là công ty
con của công ty mẹ ở nước ngoài

Giai đoạn 2
Bắt buộc áp dụng
Sau 2025
Bộ Tài chính quy định
phương án, thời điểm bắt
buộc áp dụng IFRS để lập
BCTC riêng và hợp nhất
cho từng nhóm doanh
nghiệp thuộc các đối tượng
quy định tại giai đoạn 1

Lộ trình áp dụng

Các tác động tiêu cực tiềm tàng do
các thách thức dưới đây
➢ Sự thiếu hụt nguồn nhân lực sẵn sàng để triển khai dự án;
➢ Ban lãnh đạo thiếu các thông tin về các tác động đối với báo cáo tài chính khi chuyển từ chuẩn
mực kế toán Việt Nam (VAS) sang IFRS;
➢ Hệ thống thông tin tài chính hiện tại không đáp ứng được yêu cầu để tính toán khác biệt, dẫn đến ý

kiến kiểm toán có thể bị ngoại trừ;
➢ Quy trình nội bộ không còn phù hợp;
➢ Các bên có quyền lợi liên quan có các mục tiêu và kỳ vọng khác nhau, dẫn đến mâu thuẫn khi triển
khai IFRS.
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Bản tin này bao gồm thông tin dưới dạng tóm tắt, do đó chỉ mang tính hướng dẫn chung. Bản tin này không nhằm thay thế cho nghiên cứu chi tiết hay đưa ra
đánh giá, kết luận về mặt chuyên môn. Chúng tôi khuyến cáo độc giả hãy liên hệ với công ty để tham khảo ý kiến của các chuyên gia chuyên trách và không
thừa nhận bất kỳ trách nhiệm nào với các thiệt hại xảy ra với bất kỳ cá nhân nào hành động hoặc có ý định hành động theo thông tin trong bản tin này.
Russell Bedford KTC là thành viên của Hiệp hội Russell Bedford International (www.russellbedford.com) được đại diện bởi hơn 500 chủ phần hùn, 5.000 nhân
viên và hơn 200 văn phòng ở trên 100 nước ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương.

Russell Bedford KTC là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao cho khách hàng. Tại KTC chúng tôi tập trung vào các dịch vụ thực sự mang lại giá
trị gia tăng bằng cách đưa ra các giải pháp cho các vấn đề doanh nghiệp gặp phải dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm, thời gian làm việc trách nhiệm và
cam kết về chất lượng. Quản lý chất lượng chặt chẽ tạo nên sự khác biệt của chúng tôi và cũng là điểm mấu chốt để công ty vận hành và phát triển.
Chúng tôi là một đội ngũ các kiểm toán viên công chứng (CPA) trong nước và quốc tế, tiến sĩ, thạc sĩ về kế toán và tài chính, thạc sĩ về quản trị kinh doanh với
nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Con người là tài sản lớn nhất và cũng là nhân tố chủ chốt cho thành công của chúng tôi.

