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chính (BCTC) quốc tế - IFRIC 13 về chương trình 
khách hàng trung thành; IFRIC 15 thỏa thuận về xây 
dựng bất động sản; IFRIC 18 về chuyển nhượng tài 
sản từ khách hàng; SIC 31 về DT giao dịch trao đổi 
hàng hóa liên quan đến dịch vụ quảng cáo.

Trước khi Chuẩn mực IFRS 15 được ban hành và 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, DT được ghi 
nhận dựa trên đánh giá, liệu doanh nghiệp (DN) đã 
chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với sản 
phẩm, dịch vụ cho khách hàng hay chưa, đi kèm với 
việc vận dụng các hướng dẫn cụ thể về các tình huống 
cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Với 
mục tiêu thay thế tất cả các chuẩn mực và các diễn giải 
chuẩn mực trước đây về ghi nhận DT, IFRS 15 đã giới 
thiệu một mô hình ghi nhận DT duy nhất cho tất cả các 
hợp đồng với khách hàng bao gồm 5 bước:

Bước 1: Xác định (các) hợp đồng với khách hàng. 
IFRS 15 định nghĩa hợp đồng là một thỏa thuận giữa 
hai hoặc nhiều bên tạo ra các quyền và nghĩa vụ có 
hiệu lực và đưa ra các tiêu chuẩn cho mỗi hợp đồng 
phải đáp ứng.

Bước 2: Xác định nghĩa vụ thực hiện trong hợp 
đồng. Một nghĩa vụ thực hiện là một lời hứa, một 
cam kết trong một hợp đồng với khách hàng, để 
chuyển một dịch vụ hoặc hàng hoá cho khách hàng. 
Cam kết đó có thể là: Việc cung cấp thành phẩm 
hoặc bán lại hàng hóa; Việc sắp xếp một bên khác 
cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ; Việc sẵn sàng 
cung cấp sản phẩm dịch vụ trong tương lai; Xây 
dựng, thiết kế, sản xuất, tạo ra một tài sản theo yêu 
cầu của khách hàng; Việc cho phép sử dụng hoặc 
tiếp cận tài sản vô hình như tài sản trí tuệ.

Bước 3: Xác định giá trị giao dịch. Giá trị giao 
dịch (một con số chính xác hoặc một khoảng giá trị) 

Điểm mới của Chuẩn mực báo cáo tài chính  
quốc tế số 15 

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 (IFRS 
15) giới thiệu một mô hình ghi nhận doanh thu (DT) 
duy nhất cho các hợp đồng với khách hàng, thay thế 
tất cả các chuẩn mực hay các diễn giải chuẩn mực ban 
hành trước đó như chuẩn mực kế toán quốc tế - IAS 
18 về DT; IAS 11 về hợp đồng xây dựng; Các hướng 
dẫn của Ủy ban hướng dẫn Chuẩn mực báo cáo tài 
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là số tiền DN mong đợi nhận được khi chuyển giao 
hàng hóa dịch vụ không tính số tiền thu hộ cho bên 
thứ 3, ví dụ: Thuế giá trị gia tăng đầu ra. Giá trị giao 
dịch sẽ được DN phân bổ cho từng nghĩa vụ thực 
hiện trong hợp đồng và theo đó DT được ghi nhận. 
Giá hàng hóa dịch vụ trên hợp đồng có thể không 
phải là giá trị giao dịch, DN cần xem xét tất cả thông 
tin khi xác định giá trị giao dịch, ví dụ: Khoản giảm 
giá, ưu đãi cho khách hàng...

Bước 4: Phân bổ giá giao dịch cho các nghĩa vụ thực 
hiện trong hợp đồng. Đối với một hợp đồng có nhiều 
hơn một nghĩa vụ thực hiện, một đơn vị phải phân bổ 
giá giao dịch cho mỗi nghĩa vụ thực hiện trong một 
khoản tiền thể hiện khoản chi phí mà đơn vị dự kiến 
sẽ được hưởng, để đổi lấy từng nghĩa vụ thực hiện.

Bước 5: Nhận biết DT khi đơn vị đáp ứng nghĩa 
vụ thực hiện. DN ghi nhận DT khi đáp ứng nhiệm 
vụ thực hiện bằng cách chuyển giao hàng hóa dịch 
vụ cho khách hàng, nghĩa là khách hàng giữ quyền 
kiểm soát, khả năng sử dụng trực tiếp và nắm giữ 
thực chất toàn bộ lợi ích còn lại. Quyền kiểm soát 
trong một khoảng thời gian hay tại một thời điểm 
quyết định khi nào DT được ghi nhận.

Sự khác biệt trong việc ghi nhận  
doanh thu theo VAS 14 và IFRS 15

Những điểm khác biệt trong việc ghi nhận DT theo 
VAS 14 và IFRS 15 có thể nhận diện qua ví dụ sau: Khách 
hàng A tham gia hợp đồng viễn thông kéo dài 12 tháng 
với nhà khai thác di động Vinaphone (VNPT). Các điều 
khoản của hợp đồng như: Phí thuê bao cố định hàng 
tháng của khách hàng A là 20.000 đồng/tháng; Khách 
hàng A nhận được một chiếc điện thoại di động miễn 
phí khi bắt đầu thực hiện hợp đồng. VNPT bán chiếc 
điện thoại di động tương tự 500.000 đồng và các gói 
dịch vụ trả trước hàng tháng tương tự mà không có 
điện thoại di động là 300.000 đồng/tháng. Giả sử, bỏ 
qua một một số điều liên quan: Giá của một bộ SIM, 
hoặc những tình huống phát sinh khác.

Một số nhận xét

Qua nghiên cứu cho thấy, các DN ở mọi lĩnh vực 
sẽ bị tác động bởi các mức độ khác nhau khi áp dụng 
Chuẩn mực IFRS 15. Mức tác động thấp nhất là DN 
chỉ phải đánh giá lại tất cả hợp đồng với khách hàng 
dựa trên mô hình 5 bước; đồng thời, ghi chép lại kết 
quả đánh giá là không phải điều chỉnh việc ghi nhận 
DT hiện tại. Mức tác động sẽ lớn hơn khi việc đánh 
giá dẫn đến kết quả là cần có sự thay đổi cả về thời 
điểm ghi nhận DT và mức DT được ghi nhận. Trong 
tất cả các ngành kinh tế, ngành Viễn thông sẽ chịu tác 
động mạnh mẽ nhất khi IFRS 15 có hiệu lực, bao gồm 

việc thay đổi về ghi nhận DT cho hầu hết các dịch vụ, 
cũng như yêu cầu phải áp dụng hồi tố việc ghi nhận 
DT cho các BCTC đã phát hành trước đây, nếu DN 
viễn thông lựa chọn áp dụng chuẩn mực IFRS 15 hồi 
tố toàn bộ. Có 3 nguyên nhân dẫn đến kết luận trên: 

- Việc xác định có bao nhiêu nghĩa vụ phải thực 
hiện trong một hợp đồng viễn thông là khá phức tạp, 
vì mỗi hợp đồng có thể bao gồm một gói nhiều loại 
hàng hóa và dịch vụ đi kèm. Ví dụ, một hợp đồng có 
thể bao gồm việc cung cấp một thiết bị di động kết 
hợp với gói thuê bao di động có kết nối Internet, phí 
mở mạng và khuyến mãi bằng tiền mặt kèm theo.

- Việc xác định giá trị hợp đồng viễn thông 
không đơn giản, do hợp đồng có thể có các phần 
giá trị không cố định và sẽ biến đổi theo các điều 
kiện kèm theo, hay hợp đồng bao gồm các khoản 
mục phi tiền tệ, hoặc hợp đồng có yếu tố hỗ trợ tài 
chính lớn, hay hợp đồng có thêm cả việc trả tiền lại 
cho khách hàng.

- Do số lượng hợp đồng hàng năm của các DN 
viễn thông là rất lớn, cho nên quy trình đánh giá tác 
động của chuẩn mực, các yêu cầu phải thay đổi hệ 
thống và triển khai hệ thống sẽ đặt ra những thách 
thức rất lớn.

Thách thức với doanh nghiệp Việt Nam?

Ở Việt Nam, những khó khăn và thách thức khi 
áp dụng IFRS là không nhỏ, do các yếu tố sau: Thị 
trường hoạt động; Vấn đề nội tại của IFRS; Hạ tầng 
cơ sở thông tin; Rào cản ngôn ngữ; Năng lực nguồn 
nhân sự... Thực tế cho thấy, chỉ một số ít DN niêm 
yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí 
Minh (HOSE), chủ yếu là các DN có giao dịch với 
các đối tác quốc tế là đã có thực hành IFRS. Các DN 
khác vẫn còn khá xa lạ với chuẩn mực quốc tế này. 
Cụ thể như:

Thứ nhất, chi phí cho việc áp dụng các IFRS: Mặc 
dù IFRS làm tăng tính minh bạch tài chính cho người 
sử dụng BCTC trên toàn thế giới nhưng một số DN 
cho rằng hệ thống kế toán IFRS là quá phức tạp. 

HÌNH 1: 5 BƯỚC GHI NHẬN DOANH THU THEO IFRS 15

Nguồn: Tinnhanhchungkhoan.vn



38

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Thứ hai, một số khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS: 
Nguyên nhân chính khiến các DN chưa sẵn sàng áp 
dụng IFRS là do những điểm khác biệt cơ bản giữa 
VAS và FRS. Ví dụ, kế toán VAS dựa trên nguyên tắc 
giá gốc, trong khi đó IFRS dựa trên nguyên tắc giá trị 
hợp lý. Mặc dù, xác định giá trị hợp lý không phải 
dễ dàng trong một số trường hợp, nhất là trong bối 
cảnh thị trường Việt Nam, khái niệm giá trị hợp lý 
đang được ủng hộ rộng rãi. Ghi nhận dựa trên cơ sở 
giá gốc sẽ không đem lại cái nhìn đúng đắn về tình 
hình tài chính của DN, đặc biệt là đối với danh mục 
tài sản, phần mà giá trị hợp lý thay đổi theo thời gian, 
chẳng hạn như nhà đất, trang thiết bị… Nhìn chung, 
các DN tại Việt Nam khi áp dụng IFRS cần phải áp 
dụng song song cả hai hệ thống VAS và IFRS.  

Thứ ba, thiếu quy định hạch toán kế toán cho một 
số khoản mục trong VAS. Ví dụ: VAS vẫn chưa giải 
quyết vấn đề thanh toán trên cở sở cổ phiếu (IFRS 2) 
hay hệ thống kế toán Việt Nam vẫn chưa có chuẩn 
mực dành cho tài sản dài hạn nắm giữ, để bán và 
hoạt động không liên tục (IFRS 5). 

Thứ tư, việc chuyển đổi thuật ngữ kế toán từ 
tiếng Việt sang tiếng Anh cũng là một thách thức 
đối với các DN.

Thứ năm, các cơ sở đào tạo (các trường đại học, 
Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 
(VACPA) và các đơn vị đào tạo trong nước) tại Việt 
Nam hiện chưa có chương trình đào tạo về IFRS một 
cách hệ thống.

Thứ sáu, bản thân cơ quan thuế cũng như các cán 
bộ thuế cũng chưa nắm rõ về các chuẩn mực của 
IFRS, nên khi thực hiện theo IFRS thì chênh lệch 
giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán sẽ 
ngày càng khác biệt. Do vậy, vẫn còn xảy ra những 
tranh luận giữa cơ quan thuế và DN khi các cơ quan 
này nhận được bộ BCTC theo IFRS từ phía các DN.

Kết luận

Hiện nay, Việt Nam chưa chính thức áp dụng 
IFRS nên các DN trong nước chưa bắt buộc phải áp 
dụng chuẩn mực IFRS 15 trong BCTC mà vẫn ghi 
nhận theo quy định của VAS. Hiện tại, các DN tại 
Việt Nam áp dụng IFRS 15 chỉ giới hạn ở các DN có 
vốn đầu tư nước ngoài khi lập các BCTC phục vụ 
tập đoàn theo chuẩn mực IFRS và các DN Việt Nam 
đang tự nguyện lập BCTC IFRS, bên cạnh BCTC 
VAS theo luật định. Tuy nhiên, cần chú ý rằng, 
nhiều thay đổi về cách thức ghi nhận DT theo VAS 
được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC là 
khá tương đồng với các quy định trong IFRS 15, dù 
các lý giải cho việc thay đổi cách ghi nhận DT vẫn 
được đánh giá là chưa toàn diện so với các lý giải 
cho các vấn đề tương tự trong IFRS 15. Vì vậy, việc 
hiểu được bản chất và các thay đổi trong IFRS 15 sẽ 
giúp các DN Việt Nam có được cái nhìn toàn diện 
hơn về bản chất của các thay đổi trong ghi nhận DT 
đã được Thông tư 200/2014/TT-BTC đặt ra, đồng 
thời giúp cho các DN Việt Nam có các bước chuẩn 
bị tốt hơn, khi Việt Nam tiến tới áp dụng các nguyên 
tắc còn lại của IFRS 15 về ghi nhận DT. 
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BẢNG: SO SÁNH VIỆC GHI NHẬN DT THEO VAS 14 VÀ IFRS 15

Ghi nhận DT theo VAS 14 Ghi nhận DT theo IFRS 15

- Ghi nhận DT dịch vụ 
hàng tháng 20.000 đồng. 
Không ghi nhận DT của 
thiết bị cầm tay
- Điện thoại được ghi 
nhận như một khoản chi 
phí bán hàng

Bước 1: Hợp đồng cung cấp dịch 
vụ viễn thông với khách hàng A 
trong 12 tháng
Bước 2: Xác định các nghĩa vụ thực 
hiện trong hợp đồng với khách 
hàng A:
- Nghĩa vụ cung cấp một chiếc 
điện thoại di động;
- Nghĩa vụ cung cấp dịch vụ mạng 
1 năm
Bước 3: Xác định giá giao dịch cần 
phân bổ
Giá giao dịch là: 240.000 (đồng) = 
20.000 x 12 (tháng)
Bước 4: Phân bổ giá giao dịch 
240.000 cho các nghĩa vụ thực 
hiện riêng lẻ trong hợp đồng
Điện thoại = 240.000*(500.000/
(500.000+3.600.000)) = 29.280
Dịch vụ mạng = 240.000-29.280 = 
210.720
Bước 5: Ghi nhận DT cho thiết bị 
cầm tay: 29.280
Ghi nhận DT cho dịch vụ mạng: 
210.720
Điều đó có nghĩa, phí hàng tháng 
mà khách hàng A trả cho VNPT là 
không chỉ trả cho các dịch vụ mạng, 
mà còn cho cả điện thoại di động

Trình bày và công bố:
- Trường hợp hợp đồng diễn ra và kết thúc trong năm tài chính 
thì DT và Lợi nhuận được ghi nhận theo VAS 14 không khác so 
với IFRS 15
- Trường hợp hợp đồng dài hạn thì năm tài chính đầu tiên 
khoản mục DT và lợi nhuận ghi nhận theo VAS 14 < DT và lợi 
nhuận ghi nhận theo IFRS 15
Ví dụ hợp đồng trên bắt đầu vào tháng 7/N:

Ghi nhận DT theo VAS Ghi nhận DT theo IFRS 15
- DT từ thiết bị cầm tay: 0
- DT từ dịch vụ mạng: 
20.000*6 = 120.000
- Tổng: 120.000

DT từ thiết bị cầm tay: 29.280
DT từ dịch vụ mạng: 
210.790/12*6 = 105.395
Tổng: 134.675

    Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp


