
Bản tin kế toán

Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Tháng 5, 2016

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC (“Thông 
tư 53”) sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 
(“Thông tư 200”) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư 53 sửa đổi có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 21 tháng 3 năm 2016 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2016. 
Các doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng tỷ giá hối đoái cho Báo cáo tài chính năm 2015.
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I. Các sửa đổi liên quan đến tỷ giá hối đoái

1. Lựa chọn tỷ giá xấp xỉ để hạch toán
 
Tỷ giá xấp xỉ đối với các giao dịch bằng ngoại tệ 
phát sinh trong kỳ

Ngoài việc xác định các tỷ giá giao dịch thực tế cho các 
nghiệp vụ bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ cho các 
khoản góp vốn; nhận góp vốn; ghi nhận nợ phải thu; 
nợ phải trả; mua sắm tài sản cố định và các khoản chi 
phí được thanh toán bằng ngoại tệ (không qua các tài 
khoản phải trả) theo quy định của Khoản 1.3 (a) Điều 
69 của Thông tư 200, Thông tư 53 bổ sung cho phép các 
doanh nghiệp có thể lựa chọn tỷ giá giao dịch thực tế là 
tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình 
của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường 
xuyên có giao dịch. Tỷ giá xấp xỉ phải đảm bảo chênh 
lệch không vượt quá +/-1% so với tỷ giá mua bán chuyển 
khoản trung bình. Tỷ giá mua bán chuyển khoản trung 
bình được xác định hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng 
tháng trên cơ sở trung bình cộng giữa tỷ giá mua và tỷ 
giá bán chuyển khoản hàng ngày của ngân hàng thương 
mại. 

Việc sử dụng tỷ giá xấp xỉ phải đảm bảo không làm ảnh 
hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán.
 
Tỷ giá xấp xỉ đánh giá lại đánh giá lại các khoản 
mục có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài 
chính 

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá xấp xỉ để 
hạch toán các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ 
như trên, Thông tư 53 cho phép cuối kỳ kế toán doanh 
nghiệp phải sử dụng tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng 
thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch 
để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Tỷ 
giá chuyển khoản này có thể là tỷ giá mua hoặc bán hoặc 
tỷ giá mua bán chuyển Khoản trung bình của ngân hàng 
thương mại.

Quy định bổ sung về việc sử dụng tỷ giá xấp xỉ của 
Thông tư 53 giúp cho việc kế toán các giao dịch ngoại 
tệ được thuận lợi hơn, đặc biệt là đối với các công ty có 
vốn đầu tư nước ngoài thành lập ở Việt Nam có thể được 
phép sử dụng tỷ giá quy định bởi Tập đoàn khi tỷ giá 
gần bằng với tỷ giá xấp xỉ theo quy định như trên.
      



Grant Thornton Việt Nam - Thông báo cập nhật thay đổi kế toán

I. Các sửa đổi liên quan đến tỷ giá hối đoái
2. Lựa chọn tỷ giá giao dịch thực tế để 
hạch toán

Thông tư 53 bổ sung trường hợp doanh nghiệp sử dụng 
tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán bên Có các tài khoản 
vốn bằng tiền, bên Có các tài khoản nợ phải thu, bên Nợ 
các tài khoản phải trả bằng ngoại tệ, việc ghi nhận chênh 
lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được thực hiện 
tại thời điểm phát sinh giao dịch hoặc định kỳ tùy theo 
đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của 
doanh nghiệp. 
Đồng thời tại thời điểm cuối kỳ kế toán:
- Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không còn số 
dư nguyên tệ thì doanh nghiệp phải kết chuyển toàn bộ 
chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ vào doanh 
thu tài chính hoặc chi phí tài chính của kỳ báo cáo.
- Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ còn số dư nguyên 
tệ thì doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền 
tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ và việc hạch toán khoản chênh 
lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ cuối kỳ được thực hiện theo quy định tại 
Khoản 4.2 Điều 69 Thông tư 200.

3. Yêu cầu thuyết minh việc áp tỷ giá 
hối đoái

Doanh nghiệp phải thuyết minh rõ về việc lựa chọn áp 
dụng tỷ giá hối đoái trên thuyết minh báo cáo tài chính 
và việc lựa chọn áp dụng tỷ giá hối đoái phải đảm bảo 
nguyên tắc nhất quán theo quy định của chuẩn mực kế 
toán.

1. Thanh lý nhượng bán chứng khoán 
kinh doanh
Thông tư 53 bổ sung phép việc áp dụng phương pháp 
nhập trước xuất trước hoặc bình quân gia quyền thay 
thế cho phương pháp bình quân gia quyền di động 
để xác định giá vốn của chứng khoán kinh doanh khi 
thanh lý, nhượng bán.
Việc lựa phương pháp tính giá vốn của chứng khoán 
kinh doanh trong năm tài chính cần phải được áp 
dụng nhất quán. Trường hợp thay đổi phương pháp 
tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh, doanh 
nghiệp phải trình bày và thuyết minh theo quy định 
của chuẩn mực kế toán.

2. Chứng từ kế toán bằng tiếng Việt
Thông tư 53 bổ sung rằng các tài liệu kèm theo 
chứng từ kế toán như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm 
theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo 
cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác không 
phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp khi có yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Các sửa đổi, bổ sung khác
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Liên hệ
Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Grant Thornton (Việt Nam) không chịu trách nhiệm về các sai sót 
trong bản tin này, cũng như các tổn thất gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin này.
Xin liên hệ với các chuyên gia kiểm toán chuyên nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử dụng các thông 
tin từ Bản tin này hoặc cần sự trợ giúp của Grant Thornton (Việt Nam).
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