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Giới thiệu 

Tài liệu này là một trong chuỗi các ấn phẩm hướng dẫn do Grant Thornton (Việt Nam) thực hiện nhằm hỗ trợ các 

doanh nghiệp tại Việt Nam lập và chuyển đổi các báo cáo tài chính từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sang 

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). 

Trong ấn phẩm kỳ trước về so sánh những khác biệt chính giữa VAS và IFRS (Tại đây [ 1805 kb ]), chúng tôi đã nhận 

được nhiều phản hồi tích cực từ người đọc quan tâm đến chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS, cũng như các câu 

hỏi chuyên sâu về chuyển đổi kế toán đối với các khoản mục trên báo cáo tài chính.  

Một trong các vấn đề được nhiều người đọc quan tâm và đặt câu hỏi khi chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS là 

áp dụng chính sách ghi nhận doanh thu phù hợp theo IFRS, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều kênh phân phối 

bao gồm bán hàng trực tiếp, bán hàng qua đại lý, bán hàng qua đơn vị phân phối và việc áp dụng linh hoạt các chương 

trình chiết khấu, giảm giá, hoàn tiền. Việc các hợp đồng kinh tế bao gồm các điều khoản nêu trên dẫn đến việc hạch 

toán kế toán khác nhau theo IFRS và do đó, cần phải được xem xét kỹ lưỡng trước khi áp dụng chính sách kế toán 

theo IFRS một cách phù hợp. 

Trong ấn phẩm này, chúng tôi tổng hợp các nội dung khác biệt chính trong ghi nhận doanh thu bán hàng, và các tình 

huống cụ thể trong các trường hợp doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh bán hàng khác nhau, bao gồm các 

chương trình thúc đẩy bán hàng. Mặc dù các nội dung trong ấn phẩm này không bao trùm hết các tình huống liên 

quan đến ghi nhận doanh thu trong thực tiễn, ấn phẩm này sẽ mang đến các thông tin hữu dụng cơ bản cho người 

sử dụng trong công tác ghi nhận kế toán doanh thu theo IFRS.  

Trong các ấn phẩm tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn chuyên sâu các khác biệt giữa VAS và IFRS và 

các chủ đề khác nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi hy vọng ấn phẩm hướng 

dẫn này sẽ hữu dụng cho Quý vị trong việc thực hiện những bước phân tích đầu tiên về các khác biệt chính. 
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Điều khoản miễn trách nhiệm quan trọng: 

Ấn phẩm này được thiết kế như là một tài liệu tham khảo và không bao trùm tất cả các quy định cụ thể của IFRS. Tài liệu này chỉ nên được dùng để 

tham khảo hướng dẫn và việc sử dụng các nội dung của ấn phẩm cho các tình huống cụ thể sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác liên quan. Mặc dù chúng 

tôi đã cẩn trọng trong việc soạn thảo ấn phẩm này, người đọc sử dụng ấn phẩm này để tham khảo cho việc đánh giá tuân thủ theo IFRS cần được đào 

tào đầy đủ và có kinh nghiệm để thực hiện công việc liên quan đến IFRS. Người đọc ấn phẩm không nên chỉ sử dụng nội dung hướng dẫn trong ấn 

phẩm này mà nên cân nhắc và sử dụng các tư vấn chuyên nghiệp. Grant Thornton Việt Nam và các công ty thành viên, chủ phần hùn hoặc các nhân 

viên của Grant Thornton, không chịu trách nhiệm đối với các sai sót có thể phát sinh, cho dù do sơ suất hay cách khác, hoặc bất kỳ tổn thất nào, do 

bất kỳ người nào gây ra, do việc sử dụng tài liệu này. 

https://www.grantthornton.com.vn/globalassets/1.-member-firms/vietnam/brochure/2021-ifrs-brochure-final---vie.pdf
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1. Phân tích khác biệt về chính sách kế toán ghi nhận doanh thu giữa 
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính 
Quốc tế (“IFRS”)  

Hướng dẫn kế toán về ghi nhận doanh thu được thực hiện theo các quy định cụ thể sau.  

 

 VAS 14 Doanh thu và thu nhập khác, VAS 15 Hợp đồng xây dựng và Thông tư 200 hướng dẫn thực hiện chế 

độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam. 

 IFRS 15 Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng. 

 

Các khác biệt chính VAS và IFRS như sau: 

VAS IFRS 

1.1 Phạm vi điều chỉnh 

Không có quy định tương tự trong VAS. 

Doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

được ghi nhận khi đáp ứng các điều kiện sau: 

1. doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh 

tế gắn liền với doanh thu; và 

2. giá trị của doanh thu được xác định một cách 

đáng tin cậy. 

 

Một hợp đồng với khách hàng thuộc phạm vi của IFRS 15 

cần đáp ứng đồng thời năm (5) điều kiện sau: 

1. hợp đồng phải được phê duyệt bởi các bên tham gia; 

2. quyền của mỗi bên liên quan đến hàng hóa và dịch vụ 

được cung cấp phải xác định được; 

3. điều khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ 

được cung cấp phải xác định được; 

4. hợp đồng mang bản chất thương mại; và 

5. khả năng khoản thanh toán mà bên cung cấp hàng hóa 

hoặc dịch vụ được quyền nhận, sẽ thu được. 

1.2 Ghi nhận doanh thu 

Theo VAS, điều kiện chính để ghi nhận doanh thu là 

khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển giao cho 

người mua, đồng thời, giá vốn có thể xác định được. 

Doanh thu không được ghi nhận nếu tồn tại những 

yếu tố không chắc chắn trong yếu liên quan đến thu 

tiền hoặc khả năng hàng hóa hoặc dịch vụ bị trả lại. 

VAS không đưa ra các yêu cầu riêng trong xác định 

tách biệt các nghĩa vụ thực hiện và phân bổ giá trị 

hợp đồng khi ghi nhận doanh thu. 

Nguyên tắc chính yêu cầu một doanh nghiệp khi ghi nhận 

doanh thu đó là xác định việc chuyển giao hàng hóa hoặc 

dịch vụ đã cam kết cho khách hàng với giá trị tương ứng 

khoản thanh toán mà doanh nghiệp kỳ vọng được quyền 

thu về khi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ kể trên. 

Để áp dụng nguyên tắc này, doanh nghiệp cần thực hiện 

năm bước sau: 

1. Xác định (các) hợp đồng với khách hàng; 

2. Xác định các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng; 

3. Xác định giá giao dịch; 

4. Phân bổ giá giao dịch cho từng nghĩa vụ thực hiện 

trong hợp đồng; và 

5. Ghi nhận doanh thu tương ứng khi doanh nghiệp hoàn 

thành mỗi nghĩa vụ thực hiện. 

 

 

 

 

 

 



So sánh giữa VAS và IFRS 
Ghi nhận doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh phân phối 
 

© 2022 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.   │  2 

VAS IFRS 

1.3 Hợp đồng kinh tế bao gồm nhiều giao dịch 

Doanh nghiệp phải nhận biết các giao dịch để ghi 

nhận doanh thu phù hợp với Chuẩn mực kế toán, ví 

dụ: 

- Doanh nghiệp phải ghi nhận riêng doanh thu bán 

hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ; 

- Trường hợp hợp đồng quy định bên bán hàng 

chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, hàng hóa cho 

người mua thì doanh thu chỉ được ghi nhận sau 

khi việc lắp đặt được thực hiện xong. 

VAS không đưa ra hướng dẫn xác định tách biệt các 

nghĩa vụ thực hiện và phân bổ giá trị hợp đồng khi ghi 

nhận doanh thu. 

Quy định tương tự “Bước 2 – Xác định các nghĩa vụ thực 

hiện trong hợp đồng” của Mô hình 5 bước ghi nhận doanh 

thu tại mục 1.1. 

Tuy nhiên IFRS đưa quy định hướng dẫn về việc phân bổ 

giá giao dịch cho từng nghĩa vụ thực hiện theo các bước: 

3. Xác định giá giao dịch; 

4. Phân bổ giá giao dịch cho từng nghĩa vụ thực hiện 

trong hợp đồng 

1.4 Xuất hàng khuyến mại, quảng cáo 

Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng 

cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến 

mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải 

mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm 

được tặng 1 sản phẩm....) thì kế toán phải phân bổ 

số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng 

khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào 

giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch 

là giảm giá hàng bán). 

VAS không đưa ra hướng dẫn phân bổ giá trị khi ghi 

nhận doanh thu. 

Doanh nghiệp cần xét đoán để xác định hàng hóa và dịch 

vụ cam kết trong hợp đồng.  

Một số hàng hóa và dịch vụ miễn phí có thể sử dụng cho 

thúc đẩy marketing, bán hàng và phải được đánh giá theo 

chuẩn mực để xác định các hàng hóa và dịch vụ đó có nằm 

trong hàng hóa và dịch vụ cam kết theo hợp đồng.  

Tuy nhiên một số hàng hóa và dịch vụ có thể không phải là 

hàng hóa và dịch vụ cam kết theo hợp đồng, ví dụ như các 

hoạt động doanh nghiệp cần phải thực hiện để hoàn thành 

các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng (ví dụ như các hoạt động 

quản lý nội bộ). Doanh nghiệp ghi trực tiếp chi phí đối với 

các hàng hóa và dịch vụ này. 

1.5 Doanh thu từ hoa hồng đại lý bán hàng 

Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương 

thức bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh thu là 

phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được 

hưởng. 

Tương tự VAS. 

1.6 Chi phí hoa hồng cho đại lý bán hàng 

Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng 

đại lý hưởng hoa hồng ghi chi phí bán hàng (hoa 

hồng đại lý). 

Tương tự VAS.  

Tuy nhiên IFRS có hướng dẫn cụ thể để xác định khi nào 

đơn vị bán hàng chỉ là đại lý bán hàng (không phải người 

mua hàng). Theo đó, đại lý bán hàng chỉ thỏa mãn điều kiện 

khi họ không tham gia, kiểm soát và chi phối quá trình cung 

cấp hàng hóa và dịch vụ. Mọi rủi ro liên quan đến cấp hàng 

hóa và dịch vụ vẫn thuộc về bên bán hàng cho đến khi 

chuyển giao cho người mua hàng. 
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1.7 Bán hàng trả chậm, trả góp  

Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, 

trả góp, doanh thu được xác định theo giá bán trả tiền 

ngay. 

Doanh thu được ghi nhận theo giá trị hợp lý của khoản trả 

chậm, trả góp từ khách hàng, là khoản tiền thanh toán trả 

tiền ngay cộng với giá trị hiện tại thuần của khoản phải thu 

trả chậm trong tương lai được chiết khấu theo lãi suất hiệu 

lực.  

1.8 Chương trình khách hàng truyền thống 

Tại thời điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người 

bán phải xác định riêng giá trị hợp lý của hàng hóa, 

dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số tiền phải chiết 

khấu, giảm giá cho người mua khi người mua đạt 

được các điều kiện theo quy định của chương trình. 

Doanh thu được ghi nhận là tổng số tiền phải thu 

hoặc đã thu trừ đi giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ 

phải cung cấp miễn phí hoặc số phải chiết khấu, giảm 

giá cho người mua. Giá trị của hàng hóa, dịch vụ phải 

cung cấp miễn phí hoặc số phải chiết khấu, giảm giá 

cho người mua được ghi nhận là doanh thu chưa 

thực hiện. 

Nếu hết thời hạn của chương trình mà người mua 

không đạt đủ điều kiện theo quy định và không được 

hưởng hàng hóa dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu 

giảm giá, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết 

chuyển vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. 

Quy định theo Mục 1.12 - Quyền mua hàng hóa và dịch vụ 

tương lai và mục 1.13 – Thanh toán biến đổi. 

 

1.9 Bán hàng kèm sản phẩm, hàng hóa thay thế 

Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản 

phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế (phòng ngừa trong 

những trường hợp sản phẩm, hàng hóa bị hỏng hóc) 

thì phải phân bổ doanh thu cho sản phẩm, hàng hóa 

được bán và sản phẩm hàng hóa, thiết bị giao cho 

khách hàng để thay thế phòng ngừa hỏng hóc. Giá 

trị của sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế được ghi 

nhận vào giá vốn hàng bán. 

Tương tự VAS. 

1.10 Các khoản giảm trừ doanh thu 

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu dùng 

để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào 

doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong 

kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán 

và hàng bán bị trả lại. 

IFRS không quy định trình bày Doanh thu gộp, giảm trừ 

doanh thu và Doanh thu thuần.  

Báo cáo lãi lỗ chỉ thể hiện doanh thu thuần của Công ty.  

Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, 

hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh 

thu của kỳ phát sinh 

Tương tự VAS.  

Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các 

kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu 

thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm 

IFRS quy định doanh nghiệp, dựa trên các thông tin tin cậy, 

cần ước tính khả năng giảm trừ doanh thu do chiết khấu, 

giảm giá, hàng bán trả lại tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 
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phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là 

một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập 

Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu trên Báo 

cáo tài chính của kỳ lập báo cáo 

Các khoản ước tính này được điều chỉnh vào doanh thu 

thuần khi ghi nhận trên báo cáo tài chính. 

Các thay đổi ước tính kế toán, nếu có, phát sinh trong kỳ 

kế toán sau thì được ghi nhận vào báo cáo tài chính của kỳ 

sau.  

Trường hợp Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm 

giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời 

điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp 

ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh 

Như trên. 

1.11 Chiết khấu thương mại (giảm giá bán do mua khối lượng lớn) 

Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán 

hàng đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho 

người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua 

phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn là 

giá đã trừ chiết khấu thương mại) thì doanh thu bán 

hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại 

(doanh thu thuần) 

Tương tự VAS. 

Nếu chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp chi trả 

cho người mua nhưng chưa được phản ánh là khoản 

giảm trừ số tiền phải thanh toán trên hóa đơn. 

Trường hợp này, bên bán ghi nhận doanh thu ban 

đầu theo giá chưa trừ chiết khấu thương mại (doanh 

thu gộp). Khoản chiết khấu thương mại cần phải theo 

dõi riêng trên tài khoản này thường phát sinh trong 

các trường hợp như: 

- Số chiết khấu thương mại người mua được 

hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên 

hoá đơn lần cuối cùng. Trường hợp này có thể 

phát sinh do người mua hàng nhiều lần mới đạt 

được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu 

và khoản chiết khấu thương mại chỉ được xác 

định trong lần mua cuối cùng; 

- Các nhà sản xuất cuối kỳ mới xác định được số 

lượng hàng mà nhà phân phối (như các siêu thị) 

đã tiêu thụ và từ đó mới có căn cứ để xác định 

được số chiết khấu thương mại phải trả dựa trên 

doanh số bán hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu 

thụ. 

IFRS quy định doanh nghiệp, dựa trên các thông tin tin cậy, 

cần ước tính khả năng giảm trừ doanh thu do chiết khấu 

thương mại tại thời điểm ghi nhận doanh thu. Các khoản 

ước tính này được điều chỉnh vào doanh thu thuần khi ghi 

nhận trên báo cáo tài chính. 

Các thay đổi ước tính kế toán, nếu có, phát sinh trong kỳ 

kế toán sau thì được ghi nhận vào báo cáo tài chính của kỳ 

sau. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh 

thu phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 - “Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. 

IFRS không quy định trình bày Doanh thu gộp, giảm trừ 

doanh thu và Doanh thu thuần. 
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1.12 Quyền mua hàng hóa và dịch vụ tương lai  

Không có quy định tương tự. Trường hợp hợp đồng với khách hàng có điều khoản cho 

phép khách hàng được lựa chọn tiếp tục mua hàng hóa và 

dịch vụ trong tương lai với một mức giá (có thể được chiết 

khấu hoặc miễn phí). 

Quyền mua này chỉ được ghi nhận là một nghĩa vụ thực 

hiện riêng nếu được xác định là “Quyền trọng yếu” đối 

với khách hàng mà khách hàng không có được nếu không 

tham gia hợp đồng ban đầu. 

Nếu quyền mua là trọng yếu đối với khách hàng, về bản 

chất khách hàng đã trả trước tiền mua hàng hóa và dịch vụ 

trong tương lai. Theo đó, doanh nghiệp cần ghi nhận doanh 

thu khi hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trong tương lai 

hoặc khi quyền mua hết hạn. 

(Cách ước tính giá trị hợp lý quyền mua: Giá mua ước tính 

x % thực hiện quyền mua x % chiết khấu) 

1.13 Thanh toán biến đổi  

Không có quy định tương tự. Nếu hợp đồng bao gồm điều khoản thanh toán biến đổi, 

doanh nghiệp cần ước tính giá trị thanh toán tương ứng với 

hàng hóa và dịch vụ cung cấp.  

Giá thanh toán có thể biến đổi do chiết khấu, giảm giá, trả 

lại tiền, quyền mua, khuyến khích, thưởng, phạt hoặc các 

hình thức tương tự. Giá thanh toán cam kết cũng có thể 

biến đổi do các sự kiến phát sinh hoặc không phát sinh 

trong tương lai. 

Thông thường phân biệt giữa Thanh toán biến đổi và 

Quyền mua hàng hóa tương lai thông qua việc điều kiện áp 

dụng có được hồi tố hay không. Các quyền không hồi tố 

thường được kế toán theo Quyền mua hàng hóa tương lai 

(Mục 1.12)   

1.14 Điều khoản thanh toán với cấu phần tài chính trọng yếu 

 

 

 

Xem mục 1.7 về quy định kế toán. 

 

Khoản chiết khấu thanh toán sớm được ghi nhận vào 

chi phí tài chính.  

Trong một số trường hợp, thời gian nhận thanh toán không 

khớp với thời gian cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách 

hàng.  

Trong trường hợp doanh nghiệp cho khách hàng trả chậm, 

doanh nghiệp đã cung cấp lợi ích tài chính cho khách hàng. 

Xem mục 1.7 về hướng dẫn kế toán.  

Ngược lại, trong trường hợp khách hàng thanh toán sớm, 

doanh nghiệp hưởng lợi tài chính từ phía khách hàng. 

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu sau khi đã xác định ảnh 

hưởng tài chính của việc thanh toán sớm từ phía khách 

hàng (bao gồm chiết khấu thanh toán cho khách hàng cho 

việc thanh toán sớm). 
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1.15 Phí trả ban đầu không hoàn lại  

Không có quy định tương tự. 

Thông thường phí ban đầu không hoàn lại được ghi 

nhận ngay vào doanh thu tại ngày nhận thanh toán 

từ phía khách hàng. 

Trong một số trường hợp, phí ban đầu liên quan đến việc 

thiết lập, tham gia vào các giao dịch mua hàng hóa và dịch 

vụ trong tương lai, quyền sử dụng hạ tầng, hàng hóa và 

dịch vụ. Trong nhiều trường hợp, phí ban đầu không được 

hoàn lại.  

Doanh nghiệp cần xác định phí ban đầu có liên quan đến 

nghĩa vụ thực hiện cung cấp hàng hóa và dịch vụ cam kết 

theo hợp đồng. Nếu có, doanh nghiệp cần xác định ghi 

nhận là một nghĩa vụ thực hiện riêng biệt.  

Trường hợp phí ban đầu không liên quan đến một nghĩa vụ 

thực hiện riêng biệt, một số trường hợp có thể áp dụng bao 

gồm: 

- Phí ban đầu có thể là khoản tạm ứng mua hàng hóa và 

dịch vụ tương lai 

- Phí ban đầu cho phép quyền mua hàng hóa và dịch vụ 

tương lai, nếu hình thành “Quyền trọng yếu” 

Tùy theo bản chất liên quan của phí ban đầu, doanh nghiệp 

xác định chính sách kế toán phù hợp.  

Không có quy định tương tự. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể cấn trừ 

phí ban đầu với chi phí phát sinh để triển khai hợp đồng 

(hoặc các chi phí quản lý khác). Nếu các chi phí triển khai 

không phải là thực hiện nghĩa vụ, doanh nghiệp không ghi 

nhận các chi phí này (và chi phí liên quan) khi xác định 

tiến độ thực hiện.  

1.16 Thay đổi giá giao dịch sau khi thực hiện hợp đồng 

Không có quy định tương tự. Khi hợp đồng bao gồm điều khoản thanh toán biến đổi, 

doanh nghiệp cần cập nhật ước tính giá giao dịch tại thời 

điểm kết thúc năm tài chính để phản anh các thay đổi đó. 

Thay đổi giá giao dịch cũng có thể phát sinh khi điều chỉnh 

nội dung hợp đồng. Thay đổi giá giao dịch sẽ được phân 

bổ cho các nghĩa vụ thực hiện theo đúng phương pháp 

phân bổ ban đầu.  

1.17 Phân bổ chiết khấu 

Không có quy định tương tự Khi doanh nghiệp bán gói hàng hóa và dịch vụ, tổng giá 

bán có thể thấp hơn tổng giá bán của các hạng mục đơn 

lẻ. Theo nguyên tắc, chiết khấu được phân bổ đều cho các 

nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp 

xác định rằng chiết khấu không áp dụng tất cả các nghĩa vụ 

thực hiện, doanh nghiệp chỉ phân bổ chiết khấu cho các 

nghĩa vụ thực hiện có liên quan. 
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2. Phân tích chính sách kế toán các nghiệp vụ bán hàng, chiết khấu, khuyến mại 

Nghiệp vụ Ví dụ tình huống Mục Quy định theo VAS Quy định theo IFRS 

2.1 Chiết khấu thanh 

toán (chiết khấu 

thanh toán sớm) 

Các khoản thanh toán sớm 

sẽ nhận 2% chiết khấu trên 

tổng số tiền hợp đồng 

1.14 Công ty ghi nhận doanh thu ban đầu theo giá chưa 

trừ chiết khấu (doanh thu gộp).  

Khoản chiết khấu thanh toán có thể được giảm trừ 

trực tiếp vào tài khoản phải thu khách hàng hoặc 

thanh toán bằng tiền cho người mua  

Đây là yếu tố cho thanh toán biến đổi.  

Doanh nghiệp cần đánh giá thông tin lịch sử về việc thanh 

toán sớm từ phía khách hàng để nhận chiết khấu.  

Doanh nghiệp ước tính giá thanh toán sau khi đã điều 

chỉnh chiết khấu thanh toán (dựa trên xác suất thực hiện) 

để xác định giá trị doanh thu thuần, và ghi nhận doanh thu 

theo giá đã chiết khấu. 

Chiết khấu thương mại 

2.2 Chiết khấu cam 

kết số lượng tối 

thiểu 

Giá bán: $20/sản phẩm. Cam 

kết mua 1000 sản phẩm / 

năm, nhận chiết khấu giá: 

$15/sản phẩm đối với toàn 

bộ sản phẩm. Nếu khối 

lượng mua dưới 2000 sản 

phẩm/năm, khách hàng vẫn 

được thanh toán với giá 

$15/sản phẩm. 

1.11 

1.13 

Hóa đơn đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại 

cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người 

mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn 

là giá đã trừ chiết khấu thương mại. 

Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết 

khấu thương mại. 

Số lượng cam kết mua tối thiểu và giá mua sau chiết khấu 

đã được xác định trong hợp đồng, do đó, doanh thu được 

ghi nhận theo giá trị thuần (sau khi trừ chiết khấu thương 

mại). 

2.3 Chiết khấu số 

lượng không cam 

kết (hồi tố) 

Giá bán: $20/sản phẩm. Nếu 

mua 2000 sản phẩm / năm, 

nhận chiết khấu giá bán: 

$15/sản phẩm đối với toàn 

bộ sản phẩm.  

Nếu khối lượng mua dưới 

2000 sản phẩm/năm, khách 

hàng không được nhận chiết 

khấu, giá bán: $20/sản phẩm 

1.11 

1.13 

Công ty ghi nhận doanh thu ban đầu theo giá chưa 

trừ chiết khấu thương mại (doanh thu gộp). Khoản 

chiết khấu thương mại chỉ được xác định trong lần 

mua cuối cùng. 

Hóa đơn xuất từng lần trong năm theo giá chưa trừ 

chiết khấu. 

Đến cuối năm, nếu khách hàng không đạt số lượng 

mua thì Công ty không cần điều chỉnh doanh thu. 

Nếu khách hàng đạt số lượng mua thì áp dụng chiết 

khấu cho hóa đơn cuối cùng. 

Trường hợp hợp đồng thực hiện trong kỳ báo cáo, doanh 

thu ghi nhận theo giá thanh toán thuần và số lượng thực 

tế. 

Trường hợp hợp đồng nhiều hơn 1 kỳ báo cáo, cuối năm 

doanh nghiệp cần ước tính khả năng khách hàng có thể 

đạt được KPI, và áp dụng giá chiết khấu cho số lượng 

hàng đã bán (% khả năng đạt KPI x số lượng thực tế x giá 

bán cho từng khả năng). 

Sang kỳ sau, dựa trên số lượng thực tế doanh nghiệp điều 

chỉnh doanh thu cuối cùng thông qua thay đổi ước tính kế 

toán của kỳ trước.  
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2.4 Chiết khấu số 

lượng không cam 

kết (phi hồi tố) 

Giá bán: $20/sản phẩm. Nếu 

mua 2000 sản phẩm / năm, 

nhận chiết khấu giá bán: 

$15/sản phẩm đối với sản 

phẩm từ thứ 2001 trở đi.  

Nếu khối lượng mua dưới 

2000 sản phẩm/năm, khách 

hàng không được nhận chiết 

khấu, giá bán: $20/sản phẩm 

1.12 

 

Nếu lượng mua dưới 2000 sản phẩm/năm, khách 

hàng không được hưởng chiết khấu. 

Nếu lượng mua đạt 2000 sản phẩm/năm thì kể từ sản 

phẩm thứ 2001, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá 

đã trừ chiết khấu thương mại. Công ty ghi nhận 

doanh thu thuần $15/sản phẩm. 

Quyền mua này chỉ được ghi nhận là một nghĩa vụ thực 

hiện riêng nếu được xác định là “Quyền trọng yếu” đối 

với khách hàng mà khách hàng không có được nếu không 

tham gia hợp đồng ban đầu. 

Nếu quyền mua là trọng yếu đối với khách hàng, doanh 

nghiệp cần ghi nhận doanh thu khi hàng hóa và dịch vụ 

được cung cấp trong tương lai hoặc khi quyền mua hết 

hạn. 

(Cách ước tính giá trị hợp lý quyền mua: Giá mua ước tính 

x % thực hiện quyền mua x % chiết khấu) 

2.5 Chiết khấu số 

lượng không cam 

kết (Chương trình 

khuyến mại đặc 

biệt – Chiết khấu 

theo mùa) 

Giá sản phẩm: $20/sản 

phẩm. Nếu mua sản phẩm 

trong Quý 3 năm 20x2, nhận 

chiết khấu: $15/sản phẩm đối 

với toàn bộ sản phẩm.  

1.12 Hóa đơn thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho 

người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua 

phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn là 

giá đã trừ chiết khấu thương mại).  

Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết 

khấu thương mại. 

Trường hợp chương trình khuyến mại chung cho toàn bộ 

khách hàng, quyền mua được coi là không trọng yếu và 

doanh nghiệp không ghi nhận nghĩa vụ thực hiện.  

Do đó, nếu khách hàng mua hàng trong kỳ giảm giá, 

doanh thu được ghi nhận theo giá trị thuần (sau chiết 

khấu).  

2.6 Chiết khấu số 

lượng lũy kế (kết 

quả năm hiện 

hành) 

Giá bán: $20/sản phẩm, 

(toàn bộ giao dịch trong năm 

hiện hành) 

Nếu mua 2000 sản phẩm / 

năm, nhận chiết khấu 10% 

đối với toàn bộ sản phẩm. 

Nếu mua 3000 sản phẩm / 

năm, nhận chiết khấu 20% 

đối với toàn bộ sản phẩm. 

 

1.11 

1.13 

Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được 

lượng hàng mua được hưởng chiết khấu, kế toán 

phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thương mại mà 

doanh nghiệp chi trả cho người mua trên tài khoản 

5211 nhưng chưa được phản ánh là khoản giảm trừ 

số tiền phải thanh toán trên hóa đơn. 

Trường hợp này, bên bán ghi nhận doanh thu ban 

đầu theo giá chưa trừ chiết khấu thương mại (doanh 

thu gộp). 

Khoản chiết khấu thương mại chỉ được xác định 

trong lần mua cuối cùng. 

Trường hợp hợp đồng thực hiện trong kỳ báo cáo, doanh 

thu ghi nhận theo giá thanh toán thuần và số lượng thực 

tế. 

Trường hợp hợp đồng nhiều hơn 1 kỳ báo cáo, cuối năm 

doanh nghiệp cần ước tính khả năng khách hàng có thể 

đạt được KPI, và áp dụng giá chiết khấu cho số lượng 

hàng đã bán (% khả năng đạt KPI x số lượng thực tế x giá 

bán cho từng khả năng). 

Sang kỳ sau, dựa trên số lượng thực tế doanh nghiệp điều 

chỉnh doanh thu cuối cùng thông qua thay đổi ước tính kế 

toán của kỳ trước.  
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2.7 Chiết khấu số 

lượng lũy kế (kết 

quả năm trước) 

Giá bán: $20/sản phẩm, 

(toàn bộ giao dịch trong năm 

trước) 

Nếu mua 2000 sản phẩm / 

năm trước, nhận chiết khấu 

10% năm hiện hành đối với 

toàn bộ sản phẩm. 

Nếu mua 3000 sản phẩm / 

năm trước, nhận chiết khấu 

20% năm hiện hành đối với 

toàn bộ sản phẩm. 

Nếu mua 5.000 sản phẩm / 

năm trước, nhận chiết khấu 

50% năm hiện hành đối với 

toàn bộ sản phẩm. 

1.11 

1.12 

1.13 

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ 

từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu 

thương mại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh 

thu theo nguyên tắc: 

Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các 

kỳ trước, đến kỳ sau phải chiết khấu thương mại 

nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo 

tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều 

chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và 

ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập 

báo cáo (kỳ trước). 

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải chiết 

khấu thương mại sau thời điểm phát hành Báo cáo 

tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ 

phát sinh (kỳ sau). 

Hợp đồng bao gồm 02 điều kiện: 

- Quyền mua giá chiết khấu thêm  trong năm sau nếu 

đạt số lượng mua đủ điều kiện trong năm trước 

- Giá mua được chiết khấu hồi tố cho toàn bộ số lượng 

mua 

Trường hợp 1, mua 2000 sản phẩm, quyền mua tương 

ứng chiết khấu 10%, bằng với chiết khấu phổ thông, do 

đó quyền mua không trọng yếu và không cần ghi nhận. 

Doanh nghiệp thực hiện ghi nhận doanh thu theo giá đã 

chiết khấu nếu đủ số lượng bán hàng.  

Trường hợp 2, và 3, quyền mua được chiết khấu cao hơn 

với chiết khấu phổ thông (10%), và là trọng yếu, doanh 

nghiệp cần xác định giá trị hợp lý của quyền mua cho từng 

trường hợp.  

(Cách ước tính giá trị hợp lý quyền mua: Giá mua ước tính 

x % thực hiện quyền mua x % chiết khấu). 

Doanh thu ghi nhận theo giá trị phân bổ giữa giá chiết 

khấu và quyền mua trong kỳ phát sinh.   

Chiết khấu khác 

2.8 Chiết khấu trên 

giá bán 

Giá bán: $20/sản phẩm, mua 

bất kể số lượng của đại lý, 

nhận chiết khấu 10% giá 

bán, ~ $9/sản phẩm, (không 

yêu cầu cam kết) 

1.11 Hóa đơn đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại 

cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người 

mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn 

là giá đã trừ chiết khấu thương mại. 

Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết 

khấu thương mại. 

 

 

Số lượng cam kết mua tối thiểu và giá mua sau chiết khấu 

đã được xác định trong hợp đồng, do đó, doanh thu được 

ghi nhận theo giá trị thuần (sau khi trừ chiết khấu thương 

mại). 
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2.9 Chậm thanh toán  Khách hàng chỉ phải thanh 

toán phí sản phẩm năm đầu 

tiên nếu gia hạn sản phẩm 

năm thứ 2. 

Hoặc, khách hàng sẽ không 

phải trả phí sản phẩm năm 

đầu tiên. 

1.7 

1.11 

1.13 

Trường hợp khách hàng chỉ cần trả phí sử dụng năm 

thứ nhất kèm theo điều kiện khác như phải gia hạn 

thời gian sử dụng thêm 1 năm thì kế toán phải phân 

bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả năm 

thứ 2, giá trị sử dụng miễn phí trong năm thứ 2 được 

tính vào giá vốn (trường hợp này bản chất giao dịch 

là giảm giá hàng bán). 

 

Trường hợp thanh toán phí năm đầu và miễn phí năm thứ 

2 (nếu gia hạn quyền sử dụng). Doanh nghiệp cần thực 

hiện: (i) ước tính xác suất khách hàng chỉ sử dụng 1 năm 

và gia hạn năm 2; và (ii) xác định doanh thu dựa trên xác 

xuất ước tính (giá gộp cho khách hàng chỉ sử dụng 1 năm 

và giá chiết khấu cho khách hàng sẽ gia hạn năm 2). 

Trường hợp khách hàng không trả phí năm đầu (được 

hiểu là mua gói 2 năm và thanh toán vào năm thứ 2), hợp 

đồng gồm 02 cấu phần: 

- Cấu phần chiết khấu thương mại (mua 2 năm tính tiền 

1 năm); và 

- Cấu phần tài chính (chậm thanh toán 1 năm) 

Theo đó, doanh nghiệp xác định giá trị thuần (sau chiết 

khấu) cho từng năm, và điều chỉnh cấu phần tài chính đối 

với phần chậm thanh toán năm 1.  

2.10 Gia hạn miễn phí 

phí quyền sử 

dụng 

Mua sản phẩm 1 năm được 

hưởng 2 tháng miễn phí  

1.12 Kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh 

thu cho cả 14 tháng, giá trị sử dụng quyền sử dụng 2 

tháng miễn phí được tính vào giá vốn (trường hợp 

này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán). 

Trường hợp khách hàng không gia hạn quyền sử dụng, 

giá trị gộp được ghi nhận cho 1 năm quyền sử dụng ban 

đầu.  

Doanh nghiệp ước tính xác suất khách hàng gia hạn 

quyền sử dụng và phân bổ giá chiết khấu dựa trên xác 

suất ước tính.  

Doanh thu thuần trung bình của 01 tháng được tính là 

tổng xác suất khách hàng không gia hạn và khách hàng 

gia hạn hợp đồng. 
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2.11 Miễn phí dùng 

thử 

Miễn phí sản phẩm, không 

yêu cầu mua bất kỳ sản 

phẩm nào 

1.1 

1.4 

Trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại, quảng 

cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện 

khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa...., kế toán 

ghi nhận giá trị hàng tồn kho vào chi phí bán hàng 

(chi tiết hàng khuyến mại, quảng cáo); 

Trong trường hợp Công ty mời khách hàng dùng thử 

(chưa tham gia hợp đồng cung cấp dịch vụ), khoản chi 

phí liên quan phát sinh được ghi nhận là chi phi bán hàng.  

Công ty không ghi nhận doanh thu khi chưa có hợp đồng 

với khách hàng. 

2.12 Quà tặng miễn 

phí 

Mua sản phẩm 1 năm được 

nhận bộ quà tặng ABC 

1.1 

1.3 

1.4 

Trường hợp hàng hóa khuyến mại có kinh doanh, kế 

toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu 

cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại 

được tính vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản 

chất giao dịch là giảm giá hàng bán). 

Trường hợp hàng hóa khuyến mại không phải hàng 

hóa kinh doanh (phục vụ cho bán hàng, quản lý …) 

thì ghi nhận vào chi phí tương ứng.  

Doanh nghiệp cần xét đoán để xác định hàng hóa và dịch 

vụ cam kết trong hợp đồng.  

Một số hàng hóa và dịch vụ miễn phí có thể sử dụng cho 

thúc đẩy marketing, bán hàng và phải được đánh giá theo 

chuẩn mực để xác định các hàng hóa và dịch vụ đó có 

nằm trong hàng hóa và dịch vụ cam kết theo hợp đồng.  

Tuy nhiên một số hàng hóa và dịch vụ có thể không phải 

là hàng hóa và dịch vụ cam kết theo hợp đồng, ví dụ như 

các hoạt động doanh nghiệp cần phải thực hiện để hoàn 

thành các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng (ví dụ như các 

hoạt động quản lý nội bộ). Doanh nghiệp ghi trực tiếp chi 

phí đối với các hàng hóa và dịch vụ này. 

2.13 Chiết khấu 

chương trình 

khách hàng trung 

thành (hoàn tiền 

hoặc chiết khấu 

giá bán) 

Chiết khấu 10% cho lần mua 

thứ 2, 15% cho lần mua thứ 

3 

Điểm trung thành cho mỗi lần 

đặt mua, và được đổi sản 

phẩm của bên thứ 3 hoặc 

sản phẩm ABC 

1.12 Tại thời điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người 

bán phải xác định riêng giá trị hợp lý của hàng hóa, 

dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số tiền phải chiết 

khấu, giảm giá cho người mua khi người mua đạt 

được các điều kiện theo quy định của chương trình. 

Doanh thu được ghi nhận là tổng số tiền phải thu 

hoặc đã thu trừ đi giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ 

phải cung cấp miễn phí hoặc số phải chiết khấu, giảm 

giá cho người mua. Giá trị của hàng hóa, dịch vụ phải 

cung cấp miễn phí hoặc số phải chiết khấu, giảm giá 

cho người mua được ghi nhận là doanh thu chưa 

thực hiện. 

Quy định theo Mục 1.12 - Quyền mua hàng hóa và dịch 

vụ tương lai và mục 1.13 – Thanh toán biến đổi. 

Nếu quyền mua là trọng yếu đối với khách hàng, doanh 

nghiệp cần ghi nhận doanh thu khi hàng hóa và dịch vụ 

được cung cấp trong tương lai hoặc khi quyền mua hết 

hạn. 

(Cách ước tính giá trị hợp lý quyền mua: Giá mua ước tính 

x % thực hiện quyền mua x % chiết khấu) 
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Nếu hết thời hạn của chương trình mà người mua 

không đạt đủ điều kiện theo quy định và không được 

hưởng hàng hóa dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu 

giảm giá, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết 

chuyển vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. 

2.14 Chiết khấu gói Sản phẩm A có giá bán 

$10/sản phẩm  

Sản phẩm B có giá bán 

$30/sản phẩm  

Sản phẩm C có giá bán 

$50/sản phẩm  

Mua gói sản phẩm A, B, C 

trong một đơn mua hàng, 

tổng giá bán là $75 

1.1 

1.3 

 

 

 

 

 

1.17 

 

Doanh nghiệp phải nhận biết các giao dịch để ghi 

nhận phân bổ doanh thu phù hợp cho từng sản phẩm 

A, B, C. 

VAS không đưa ra hướng dẫn xác định tách biệt các 

nghĩa vụ thực hiện và phân bổ giá trị hợp đồng khi 

ghi nhận doanh thu. 

 

 

 

Quy định tương tự “Bước 2 – Xác định các nghĩa vụ thực 

hiện trong hợp đồng” của Mô hình 5 bước ghi nhận doanh 

thu tại mục 1.1. 

Tuy nhiên IFRS đưa quy định hướng dẫn về việc phân bổ 

giá giao dịch cho từng nghĩa vụ thực hiện theo các bước: 

- Bước 3: Xác định giá giao dịch; 

- Bước 4: Phân bổ giá giao dịch cho từng nghĩa vụ 

thực hiện trong hợp đồng 

Nếu doanh nghiệp xác định rằng chiết khấu không áp 

dụng tất cả các nghĩa vụ thực hiện, doanh nghiệp chỉ 

phân bổ chiết khấu cho các nghĩa vụ thực hiện có liên 

quan. 

Mua sản phẩm A trong đơn 

hàng lần 1, sản phẩm B trong 

đơn hàng lần 2 được nhận 

chiết khấu 10% trên giá bán 

sản phẩm (~$27/sản phẩm 

B) 

1.12 Các giao dịch riêng biệt, do đó, giá giao dịch được 

xác định là giá trị thuần cho từng sản phẩm.  

 

Quy định theo Mục 1.12 - Quyền mua hàng hóa và dịch 

vụ tương lai và mục 1.13 – Thanh toán biến đổi. 

Nếu quyền mua là trọng yếu đối với khách hàng, doanh 

nghiệp cần ghi nhận doanh thu khi hàng hóa và dịch vụ 

được cung cấp trong tương lai hoặc khi quyền mua hết 

hạn. 

(Cách ước tính giá trị hợp lý quyền mua: Giá mua ước tính 

x % thực hiện quyền mua x % chiết khấu) 
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Nghiệp vụ Ví dụ tình huống Mục Quy định theo VAS Quy định theo IFRS 

2.15 Phí hoa hồng - % 

hoa hồng 

Đối tác nhận % hoa hồng 

(10%, 20%, 40%) 

1.6 Tiền hoa hồng trả cho đại lý bán hàng được ghi nhận 

là Chi phí bán hàng. 

Tương tự VAS. 

2.16 Phí hoa hồng – 

phí cố định 

Với mỗi giao dịch thành 

công, Đối tác nhận $500 

 Tiền hoa hồng trả cho đại lý bán hàng được ghi nhận 

là Chi phí bán hàng. 

Tương tự VAS. 

2.17 Hoàn tiền theo 

kết quả hoạt động  

Hội viên Loại I được hưởng 

3% hoàn tiền 

Hội viên Loại II được hưởng 

5% hoàn tiền 

Hội viên có trên 1.000 đơn 

hàng hưởng 7% hoàn tiền 

Hoàn tiền được tính theo 

năm và trả trong quý tiếp 

theo.  

 Tương tự chiết khấu thương mại.  Trường hợp này được hiểu là Khách hàng hội viên được 

hưởng chiết khấu trên tổng doanh số, do đó tương tự như 

trường hợp Chiết khấu thương mại, và % chiết khấu được 

tính vào giảm giá doanh thu thuần.  

Việc thanh toán rebate không phụ thuộc vào bản chất xác 

định hoàn tiền là theo doanh số bán hàng và % chiết khấu 

khách hàng được hưởng. 

2.18 Quỹ phát triển 

bán hàng 

Quỹ phân bổ cho hội viên 

bán hàng cho các hoạt động 

thúc đẩy bán hàng điện tử, 

cá nhân như hội thảo, hội 

chợ, quảng cáo … 

Quỹ được áp dụng cho các 

hội viên có kế hoạch 

marketing được phê duyệt. 

Hồ sơ chi phí được phê 

duyệt sẽ được hoàn tiền hỗ 

trợ tương ứng. 

 

 Chi phí hỗ trợ theo kế hoạch chung được ghi nhận là 

chi phí bán hàng / marketing. 

Tương tự VAS. 



So sánh giữa VAS và IFRS 
Ghi nhận doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh phân phối 
 

© 2021 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.   │  0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



So sánh giữa VAS và IFRS 
Ghi nhận doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh phân phối 
 

© 2021 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.   │  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



So sánh giữa VAS và IFRS 
Ghi nhận doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh phân phối 
 

© 2021 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.   │  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



So sánh giữa VAS và IFRS 
Ghi nhận doanh thu đối với các doanh nghiệp bán hàng thông qua các kênh phân phối 
 

© 2021 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.   │  3 

 

 

 

 

 


