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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48 /2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

THÔNG Tư
Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn
kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phấm,
hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức Bộ Tài
chính;
Căn cứ Nghị định sổ 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thỉ hành Luật thuê thu nhập doanh
nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của
Chính phủ sửa đoi, bô sung một sô điêu tại các Nghị định quy định vê thuê;
Nghị định so 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy
định chỉ tiết thi hành Luật sửa đoi, bố sung một so điêu của các Luật vê thuê và
sửa đoi, bo sung một sổ điêu của các Nghị định vê thuê;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân việc trích lập và
xử lỷ các khoản dự phòng giảm giá hàng tôn kho, tôn thât các khoản đâu tư, nợ
phải thu khó đòi và bảo hành sản phấm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng
lụỉ uuunrĩ ngruẹy,

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng
giảm giá hàng tôn kho, dự phòng tôn thât các khoản đâu tư, dự phòng tôn thât
nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công
trình xây dựng làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày báo cáo
tài chính của các tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về kế toán.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng là các tổ chức kinh tế (sau
đây gọi tắt là doanh nghiệp) được thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo
quy định của pháp luật Việt Nam.
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập hợp
pháp tại Việt Nam thực hiện trích lập và xử lý các khoản dự phòng theo quy
định tại Thông tư này. Riêng đối với dự phòng rủi ro trong hoạt động của tố
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập và sử dụng
theo quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành sau khi thống nhất
với Bộ Tài chính.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng khi có sự suy giảm của
giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng tồn
kho.
2. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất
có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ và
dự phòng tổn thất có thể xảy ra do suy giảm giá trị khoản đầu tư khác của doanh
nghiệp vào các tổ chức kinh tế nhận vốn góp (không bao gồm các khoản đầu tư
ra nước ngoài).
3. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: là dự phòng phần giá trị tổn thất của các
khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và khoản nợ phải thu chưa đến hạn
thanh toán nhưng có khả năng không thu hồi được đúng hạn.
4. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng:
là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây
dựng đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua nhưng doanh nghiệp
vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc theo cam
kết với khách hàng.
Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng
1. Các khoản dự phòng quy định tại Thông tư này được tính vào chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo
cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau; đảm bảo cho
doanh nghiệp phản ánh giá trị hàng tồn kho, các khoản đầu tư không cao hơn giá
trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể
thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
2ế Thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập
báo cáo tài chính năm.
3. Doanh nghiệp xem xét, quyết định việc xây dựng quy chế về quản lý
vật tư, hàng hóa, quản lý danh mục đầu tư, quản lý công nợ đế hạn chế các rủi ro
trong kinh doanh, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng
người trong việc theo dõi, quản lý vật tư, hàng hoá, các khoản đầu tư, thu hồi
công nợ.
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4. Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra
nước ngoài.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ
Điều 4ẳ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1. Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng
cụ, hàng hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo thuế,
thành phẩm (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sô kế toán cao
hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:
- Có hóa đơn, chứng từ họp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc
các bằng chứng hợp lý khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.
- Là hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm lập
báo cáo tài chính năm.
2. Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:
Mức trích dự
Lượng hàng tồn
phòng giảm _ kho thực tế tại
giá hàng tồn
thời điểm lập báo
kho
cáo tài chính năm

f Giá gốc hàng
tồn kho theo
sổ kế toán

Giá trị thuần"
có thể thực
hiện được của
hàng tồn kho

Trong đó:
- Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế
toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC
ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc
thay thế (nếu có).
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho do doanh nghiệp tự
xác định là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh
bình thường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm trừ (-) chi phí ước tính để
hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
3. Tại thời điểm ìập báo cáo tài chính năm, trên cơ sở tài liệu do doanh
nghiệp thu thập chứng minh giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thế
thực hiện được của hàng tồn kho thì căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2
Điều này doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như
sau:
a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá
hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh
nghiệp không được trích lập bổ sung khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
b) Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá
hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh
nghiệp thực hiện trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
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c) Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm
giá hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán,
doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốn hàng
bán trong kỳ.
d) Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng mặt hàng
tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là
căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phấm hàng hoá
tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.
4. Xử lý đối với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng:
a) Hàng tồn kho do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng, lạc hậu mốt,
lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử
dụng, không còn giá trị sử dụng phải được xử lý huỷ bỏ, thanh lý.
b) Thẩm quyền xử lý:
Doanh nghiệp thành lập Hội đồng xử lý hoặc thuê tổ chức tư vấn có chức
năng thẩm định giá để xác định giá trị hàng tồn kho hủy bỏ, thanh lý. Biên bản
kiểm kê xác định giá trị hàng tồn kho xử lý do doanh nghiệp lập xác định rõ giá
trị hàng tồn kho bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị
hàng tồn kho có thế thu hồi được (nếu có).
Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc,
Giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các tổ chức kinh tế khác
căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý hoặc đề xuất của tố chức tư vấn có chức
năng thẩm định giá, các bằng chứng liên quan đến hàng tồn kho đế quyết định
xử lý huỷ bỏ, thanh lý; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan
đến hàng tồn kho đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định
của pháp luật.
c) Khoản tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn kho không thu hồi được
là chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi từ người gây ra
thiệt hại đền bù, từ cơ quan bảo hiếm bồi thường và từ bán thanh lý hàng tồn
kho.
Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn kho không thu hồi được đã có quyết
định xử lý, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần
chênh lệch được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.
Điều 5ễ Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư
1. Các khoản đầu tư chứng khoán:
a) Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế
trong nước phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán mà doanh
nghiệp đang sở hữu tại thời điếm lập báo cáo tài chính năm có đủ các điều kiện
sau:
- Là chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng
khoán trong nước mà doanh nghiệp đang đầu tư.
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- Là chứng khoán được tự do mua bán trên thị trường mà tại thời điểm lập
báo cáo tài chính năm giá chứng khoán thực tế trên thị trường thấp hơn giá trị
của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên so kế toán.
b) Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo
công thức sau:
Mức trích dụphòng giảm _
giá đầu tư
chứng khoán

Giá trị khoản đầu tư
chứng khoán đang
hạch toán trên số kế
toán của doanh nghiệp "
tại thời điểm lập báo
cáo tài chính năm

ị số lượng chứng
Giá
khoán
doanh
chứng
nghiệp đang sở
khoán
< hữu tại thời X thực tê y
điếm lập báo
trên thị
cáo tài chính
trường
năm

- Đối với chứng khoán đã niêm yết (bao gồm cả cố phiếu, chứng chỉ quỹ,
chứng khoán phái sinh, chứng quyền có đảm bảo đã niêm yêt): giá chứng khoán
thực tế trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao
dịch tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường mà không có giao
dịch trong vòng 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng thì doanh nghiệp xác
định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại
điểm b khoản 2 Điều này.
Trường hợp tại ngày trích lập dự phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết
hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch thì doanh nghiệp xác định
mức trích dự phòng cho từng khoản đàu tư chứng khoán theo quy định tại điểm
b khoản 2 Điều này.
- Đối với cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các
công ty đại chúng chưa niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cố
phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom) thì giá
chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân
trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính
năm do Sở Giao dịch chứng khoán công bố. Trường họp cố phiếu của công ty cổ
phần đã đăng ký giao dịch trên thị trường Ưpcom mà không có giao dịch trong
vòng 30 ngày trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp xác
định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại
điếm b khoản 2 Điều này.
- Đối với trái phiếu Chính phủ: giá trái phiếu thực tế trên thị trường là
bình quân các mức giá được nhà tạo lập thị trường cam kết chào giá chắc chắn
trong phiên chào giá theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày
30/6/2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của
Chính phủ trên thị trường chứng khoán; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài
chính và các văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nếu có. Trường họp không
có mức giá chào cam kết chắc chắn nêu trên, giá trái phiếu thực tế trên thị
trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán trong vòng 10
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ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính. Trường hợp không có giao dịch
trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh
nghiệp không thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này.
- Đối với trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo
lãnh và trái phiếu doanh nghiệp: giá trái phiếu trên thị trường đối với trái phiếu
chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu doanh
nghiệp đã niêm yết, đăng ký giao dịch là giá giao dịch gần nhất tại Sở Giao dịch
chứng khoán trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính.
Trường hợp không có giao dịch trong vòng 10 ngày tính đến thời điếm lập báo
cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không thực hiện trích lập dự phòng đối với
khoản đầu tư này.
c) Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm nếu giá trị đầu tư thực tế của
khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên số kế toán của doanh nghiệp bị
suy giảm so với giá thị trường thì doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo các
quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này và các quy định sau:
- Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá đầu
tư chứng khoán đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh
nghiệp không được trích lập bổ sung khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng
khoánễ
- Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá
đầu tư chứng khoán đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sô kế toán,
doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí trong
ử
kỳ.
'
'
- Neu số dự phòng phải trích lập kỳ này thấp hơn số dư khoản dự phòng
giảm giá đầu tư chứng khoán đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số
kế toán, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm chi phí
trong kỳ.
- Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng riêng cho từng khoản đầu tư
chứng khoán có biến động giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và
được tống hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá các khoản đâu tư chứng
khoán làm căn cứ hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.
- Mức trích lập dự phòng của từng khoản đầu tư chứng khoán được xác
định tại điểm b khoản 1 Điều này tối đa bằng giá trị đầu tư thực tế đang hạch
toán trên số kế toán của doanh nghiệp.
d) Đối với chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch thì doanh
nghiệp xác định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo
quy định tại điếm b khoản 2 Điều này.
2. Các khoản đầu tư khác:
a) Đối tượng: là các khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế trong nước, không
phải các khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh
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nghiệp đang sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm có cơ sở cho thấy có
giá trị suy giảm so với giá trị đầu tư của doanh nghiệp.
b) Mức trích lập:
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng của tổ chức kinh tế nhận vốn góp lập
cùng thời điểm lập báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp góp vốn, doanh
nghiệp góp vốn xác định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư như sau:
Mức trích
Tỷ lệ sở hữu vốn
dự phòng _ điều lệ thực góp
cho từng
(%)
của
doanh
khoản đâu
nghiệp r tại tô chức
r
tư
kinh tê nhân vôn
góp tại thời điếm
trích lập dự phòng

x

Vôn đâu tư thực
Vôn chủ sở
tế của các chủ
hữu của tổ
sở hữu ở tổ chức
chức kinh tế
-/\ kinh tế nhận vốn - nhận
vốn (y
góp tại thời
góp tại thời
điếm trích lập
điếm
trích
dự phòng
lập dự phòng

Trong đó:
- Vốn đầu tư thực tế của các chủ sở hữu ở tổ chức kinh tế nhận vốn góp
tại thời điểm trích lập dự phòng được xác định trên Bảng cân đối kế toán năm
của tố chức kinh tế nhận vốn góp (mã số 411 và mã số 412 Bảng cân đối kế toán
- ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ
Tài chính và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế - nếu có).
- Vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh tế nhận vốn góp tại thời điểm trích lập
dự phòng được xác định trên Bảng cân đối kế toán năm của tổ chức kinh tế nhận
vốn góp tại thời điểm trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng cân đối kế toán - ban
hành kèm theo Thông tư sổ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài
chính và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế - nếu có).
c) Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm nếu các khoản đầu tư vào tổ
chức kinh tế có giá trị suy giảm so với giá trị đầu tư của doanh nghiệp thì doanh
nghiệp thực hiện trích lập dự phòng theo các quy định tại điểm a, điểm b khoản
2 Điều này và các quy định sau:
- Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng các khoản
đầu tư vào đơn vị đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán,
doanh nghiệp không được trích lập bổ sung khoản dự phòng tổn thất các khoản
đầu tư.
- Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng các khoản
đầu tư vào đơn vị đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán,
doanh nghiệp trích lập bố sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí trong
kỳ.
- Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng các
khoản đầu tư vào đơn vị đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế
toán, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm chi phí
trong kỳ.
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- Doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho từng khoản đâu tư và được
tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác làm căn
cứ hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.
- Mức trích lập dự phòng của từng khoản đầu tư được xác định tại điểm b
khoản 2 Điều này tối đa bằng giá trị đầu tư thực tế đang hạch toán trên sổ kế
toán của doanh nghiệp.
- Đối với khoản đầu tư của doanh nghiệp mua bán nợ góp vào các công ty
cổ phần thông qua việc chuyển nợ thành vốn góp, khi trích lập dự phòng doanh
nghiệp mua bán nợ được loại trừ khoản lỗ lũy kế tại công ty nhận vốn góp phát
sinh trước thời điếm chuyển nợ thành vốn góp.
- Trường hợp tổ chức kinh tế nhận vốn góp không lập báo cáo tài chính
cùng thời điểm thì doanh nghiệp không được thực hiện trích lập dự phòng đối
với khoản đầu tư này; ngoại trừ các trường hợp sau, doanh nghiệp được thực
hiện trích lập dự phòng căn cứ theo báo cáo tài chính quý gần nhất của tố chức
kinh tế nhận vốn góp:
+ Tổ chức kinh tế nhận vốn góp không lập báo cáo tài chính cùng thời
điểm lập báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp góp vốn do đã ngừng hoạt
động và đang chờ xử lý (giải thế, phá sản).
+ Tổ chức kinh tế nhận vốn góp được phép lập báo cáo tài chính khác với
thời điểm lập báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp góp vốn và đã có thông
báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.
3. Xử lý đối với các khoản đầu tư đã trích lập dự phòng:
Khi chuyển nhượng khoản đầu tư đã được trích lập dự phòng theo quy
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, khoản chênh lệch giữa tiền thu từ chuyển
nhượng khoản đầu tư với giá trị ghi trên sổ kế toán được sử dụng nguồn dự
phòng đã trích lập của khoản đầu tư này bù đắp; phần còn thiếu doanh nghiệp
ghi nhận vào chi phí trong kỳ; phần còn thừa doanh nghiệp ghi giảm chi phí
trong kỳ.
Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi
1. Đối tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu (bao gồm cả các
khoản doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch
trên thị trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) dã quá hạn thanh
toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng
doanh nghiệp không thu hồi được đúng hạn, đồng thời đảm bảo điều kiện sau:
a) Phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tưạng nợ chưa trả, bao
gồm:
- Một trong số các chứng từ gốc sau: Họp đồng kinh tế, khế ước vay nợ,
cam kết nợ;
- Bản thanh lý hợp đồng (nếu có);
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- Đối chiếu công nợ; trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có
văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh
nghiệp đã gửi (có dâu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyên phát);
- Bảng kê công nợ;
- Các chứng từ khác có liên quan (nếu có).
b) Có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:
- Nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên (tính theo thời
hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ
khác, không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên), doanh nghiệp đã gửi
đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng vẫn chưa thu hôi được nợ.
- Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được
các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn
theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
- Riêng đối với các khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ (có đăng
ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật), thời
gian quá hạn được tính kể từ ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên (trên
cơ sở biên bản hoặc thông báo bàn giao quyền chủ nợ) hoặc theo cam kết gần
nhất (nếu có) giữa doanh nghiệp đối tượng nợ và doanh nghiệp mua bán nợ.
2. Mức trích lập:
a) Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như
sau:
- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1
năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.
b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp
kinh doanh bán lẻ hàng hóa, khoản nợ phải thu cước dịch vụ viễn thông, công
nghệ thông tin, truyền hình trả sau và khoản nợ phải thu do bán lẻ hàng hóa theo
hình thức trả chậm/trả góp của các đối tượng nợ là cá nhân đã quá hạn thanh
toán mức trích lập dự phòng như sau:
- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 6
tháng.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 9
tháng.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 9 tháng đến dưới 12
tháng.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 12 tháng trở lên.
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c) Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh
nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở
thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điêm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị các
cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đang mắc
bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã
được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng không thế thực hiện được do đoi
tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi
nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất
không thu hồi được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên số kế toán)
để trích lập dự phòng.
3. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm nếu các khoản nợ phải thu
được xác định khó đòi, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo quy định tại
khoản 2 Điều này và các quy định sau:
a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu
khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp
không được trích lập bổ sung khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.
b) Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải
thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh
nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí trong kỳỗ
c) Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải
thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh
nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch đó và ghi giảm chi phí trong kỳ.
d) Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá
hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó
đòi, kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nêu trên. Sau khi
lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tống hợp toàn
bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết đế làm căn cứ hạch toán
vào chi phí của doanh nghiệp.
đ) Đối với khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ, căn cứ phương
án mua, xử lý nợ và các nguyên tắc trích lập dự phòng tại Thông tư này đế thực
hiện trích lập dự phòng, số dự phòng được trích lập tối đa bằng số tiền mà doanh
nghiệp đã bỏ ra để mua khoản nợ, thời gian trích lập tối đa không quá thời gian
tái cơ cấu doanh nghiệp, thu hồi nợ tại phương án mua, xử lý nợ.
e) Doanh nghiệp không thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phải thu
quá thời hạn thanh toán phát sinh từ khoản lợi nhuận, cố tức được chia do góp
vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác.
g) Khi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của một đối tượng nợ có
phát sinh cả nợ phải thu và nợ phải trả, căn cứ biên bản đối chiếu công nợ giữa
hai bên để doanh nghiệp trích lập dự phòng trên cơ sở số còn phải thu sau khi đã
bù trừ khoản nợ phải trả của đối tượng này.
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Mức trích lập dự phòng của từng khoản nợ quá hạn được tính theo tỷ lệ
(%) của khoản nợ quá hạn phải trích lập theo thời hạn quy định nhân (x) với
tổng nợ còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả.
Ví dụ: Công ty A có phát sinh các nghiệp vụ bán hàng cho Công ty B theo
từng hợp đồng và đã quá hạn thanh toán như sau:
+ Bán lô hàng theo hợp đồng 01 cho Công ty B, giá trị họp đồng là 5 triệu
đồng, Công ty B chưa trả nợ, quá hạn 7 tháng.
+ Bán lô hàng theo hợp đồng 02 cho Công ty B, giá trị hợp đồng là 15
triệu đồng, Công ty B chưa trả nợ, quá hạn 13 tháng.
+ Bán lô hàng theo hợp đồng 03 cho Công ty B, giá trị họp đồng là 10
triệu đồng, Công ty B chưa trả nợ, quá hạn 25 tháng.
- Tổng nợ phải thu quá hạn của Công ty B: 30 triệu đồng.
- Đồng thời, Công ty A có mua hàng của Công ty B, số tiền Công ty A
phải trả cho Công ly B là: 10 triệu đồng.
- Như vậy, số còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả đối với
Công ty B là: 20 triệu đồng.
- Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng
01 là: 5/30 X 20 triệu đồng X 30% = 1 triệu đồng.
- Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo họp đồng
02 là: 15/30 X 20 triệu đồng X 50% = 5 triệu đồng.
- Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng
03 là: 10/30 X 20 triệu đồng X 70% = 4,67 triệu đồng.
4. Xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi:
a) Nợ phải thu không có khả năng thu hồi là các khoản nợ phải thu đã quá
thời hạn thanh toán hoặc chưa đến thời hạn thanh toán thuộc một trong những
trường hợp sau:
- Đối tượng nợ là doanh nghiệp, tổ chức đã hoàn thành việc phá sản theo
quy định của pháp luật.
- Đối tượng nợ là doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động hoặc giải
thể.
- Đối tượng nợ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho xóa nợ
theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng nợ là cá nhân đã chết hoặc đang bị các cơ quan pháp luật truy
tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án.
- Khoản chênh lệch còn lại của các khoản nợ không thu hồi được sau khi
đã xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể phải bồi thường vật chất.
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- Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng theo quy định tại
gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 2 Điều này mà sau 03 năm tính từ thời điểm
doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ.
- Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng theo quy định tại
gạch đầu dòng thứ 4 điểm b khoản 2 Điều này mà sau 01 năm tính từ thời điểm
doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ.
b) Nợ phải thu không có khả năng thu hồi quy định tại điểm a khoản 4
Điều này khi có đủ các tài liệu chứng minh, cụ thể rửiư sau:
- Sổ kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được đến
thời điểm xử lý nợ doanh nghiệp đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của
doanh nghiệp như: hợp đồng kinh tế; khế ước vay nợ; cam kết nợ; bản thanh lý
hợp đồng (nếu có); đối chiếu công nợ (nếu có); văn bản đề nghị đối chiếu công nợ
hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của
đơn vị chuyển phát); bảng kê công nợ và các chứng từ khác có liên quan.
- Trường hợp đối với tổ chức kinh tế:
+ Đối tượng nợ đã phá sản: có quyết định của Tòa án tuyên bố phá sản
doanh nghiệp theo Luật phá sản.
+ Đối tượng nợ đã ngừng hoạt động, giải thể: có văn bản xác nhận hoặc
thông báo bằng văn bản/thông báo trên trang điện tử chính thức của cơ quan
quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tố chức đăng ký kinh doanh hoặc cơ
quan thuế quản lý trực tiếp về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động
hoặc giải thế; hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp, tố chức khởi kiện ra tòa án
theo quy định, có bản án, quyết định của tòa và có ý kiến xác nhận của cơ quan
thi hành án về việc đối tượng nợ không có tài sản đế thi hành án.
+ Đối với khoản nợ phải thu nhưng đối tượng nợ đã được cơ quan có
thấm quyền quyết định cho xoá nợ theo quy định của pháp luật; khoản chênh
lệch thiệt hại được cơ quan có thấm quyền quyết định cho bán nợ.
- Trường hợp đối với cá nhân:
+ Giấy chứng tử (bản sao chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc) hoặc xác
nhận của chính quyền địa phương đối với đối tượng nợ đã chết.
+ Lệnh truy nã; hoặc xác nhận của cơ quan pháp luật đối với đối tượng nợ
đã bỏ trốn; hoặc xác nhận của cơ quan pháp luật về việc đối tượng nợ không còn
ở nơi cư trú đối với khoản nợ phải thu cước dịch vụ viễn thông, công nghệ thông
tin, truyền hình trả sau của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông;
hoặc đang bị truy tố, đang thi hành án.
- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản nợ phải thu đã được trích lập
100% dự phòng theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 2 Điều này
mà sau 03 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà
vẫn chưa thu hồi được nợ hoặc khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự
phòng theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm b khoản 2 Điều này mà sau

t
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01 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa
thu hồi được nợ.
c) Xử lý tài chính:
- Tổn thất thực tế của từng khoản nợ không thu hồi được là khoản chênh
lệch giữa nợ phải thu ghi trên sổ kế toán và số tiền đã thu hồi được (do người gây
ra thiệt hại đền bù, do phát mại tài sản của đối tượng nợ hoặc người nợ, do được
chia tài sản theo quyết định của tòa án hoặc các cơ quan có thấm quyền khác).
- Giá trị tổn thất thực tế của khoản nợ không có khả năng thu hồi, doanh
nghiệp sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi (nếu có) đê bù đăp, phần
chênh lệch thiếu hạch toán vào chi phí của doanh nghiệpỗ
- Các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi sau khi đã có quyết
định xử lý theo quy định trên, doanh nghiệp phải theo dõi trong hệ thống quản
trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính trong thời
hạn tối thiểu là 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp
để thu hồi nợ. Neu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ các chi phí có
liên quan đến việc thu hồi nợ, doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập.
d) Khi xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi doanh nghiệp
phải lập hồ sơ sau:
- Biên bản của Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp. Trong đó ghi rõ giá
trị của từng khoản nợ phải thu, giá trị nợ đã thu hồi được, giá trị thiệt hại thực tế
(sau khi đã trừ đi các khoản thu hồi được).
- Bảng kê chi tiết các khoản nợ phải thu đã xóa để làm căn cứ hạch toán.
Số kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được, đến thời
điếm xử lý nợ doanh nghiệp đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của
doanh nghiệp.
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện trích lập dự phòng liên
quan đến các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi.
đ) Thẩm quyền xử lý nợ:
Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc,
Giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các to chức kinh tế căn
cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý do doanh nghiệp lập và các bằng chứng liên
quan đến khoản nợ đế quyết định xử lý những khoản nợ phải thu không thu hồi
và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật. Thành phần Hội
đồng xử lý do doanh nghiệp tự quyết định.
Điều 7Ề Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch yụ, công trình
xây dựng
lễ Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là những sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ, công trình xây dựng do doanh nghiệp thực hiện đã bán, đã cung cấp
hoặc đã bàn giao cho người mua còn trong thời hạn bảo hành và doanh nghiệp
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vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện, bảo hành theo hợp đồng hoặc
cam kết với khách hàng.
2. Mức trích lập:
Doanh nghiệp dự kiến mức tốn thất đế trích lập dự phòng bảo hành sản
phấm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng đã tiêu thụ và dịch vụ đã cung cấp
trong năm và tiến hành lập dự phòng cho từng loại sản phấm, hàng hoá, dịch vụ,
công trình xây dựng có cam kết bảo hành.
Tống mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phấm, hàng hoá, dịch
vụ, công trình xây dựng theo cam kết với khách hàng nhưng tối đa không quá
05% tổng doanh thu tiêu thụ trong năm đối với các sản phấm, hàng hoá, dịch vụ
và không quá 05% trên giá trị hợp đồng đối với các công trình xây dựng.
3. Sau khi lập dự phòng cho từng loại sản phấm, hàng hoá, dịch vụ, công
trình xây dựng doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng vào bảng kê chi
tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp trong kỳ.
4. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm, căn cứ tình hình tiêu thụ, bàn
giao sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng và các cam kết bảo hành
tại hợp đồng hoặc các văn bản quy định liên quan, doanh nghiệp thực hiện trích
lập dự phòng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này và các
quy định sau:
- Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng bảo hành sản
phấm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã trích lập ở báo cáo năm trước
đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp không được trích lập bổ sung khoản dự
phòng bảo hành sản phấm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng.
- Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng bảo hành
sản phấm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã trích lập ở báo cáo năm
trước đang ghi trên so kế toán, doanh nghiệp trích lập bố sung số chênh lệch đó
và ghi nhận vào chi phí trong kỳ.
- Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng bảo hành
sản phấm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã trích lập ở báo cáo năm
trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh
lệch đó và ghi giảm chi phí trong kỳ.
- Hết thời hạn bảo hành, nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây
dựng không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành của sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng lớn hon chi phí thực tế phát sinh thì số
dư còn lại được hoàn nhập vào thu nhập trong kỳ của doanh nghiệp.
Chưong III
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và áp dụng
từ năm tài chính 2019.
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2. Bãi bỏ Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài
chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng
tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản
phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp; Thông tư số 34/2011/TTBTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính vê việc sửa đôi Thông tư sô
228/2009/TT-BTc ngày 07/12/2009; Thông tư số' 89/2013/TT-BTC ngày
28/06/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ suns Thông tư số 228/2009/TT-BTC
ngày 7/12/2009 và các văn bản khác quy định về trích lập và sử dụng các khoản
dự phòng trái vói quy định của Thông tư này.
3. Việc thực hiện trích lập các khoản dự phòng tại các doanh nghiệp hoạt
động trong một số lĩnh vực đặc thù (bảo hiếm, chứng khoán, đầu tư kinh doanh
vốn, mua bán nợ, bán lẻ hàng hóa trả chậm/trả góp) được thực hiện theo hướng
dẫn tại Thông tư này và thực hiện theo quy định riêng (nếu có) phù hợp với đặc
thù theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
4. Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà
nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển thành công ty cổ phần thực hiện
xử lý các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa.
5. Số dư dự phòng các khoản đầu tư ra nước ngoài mà doanh nghiệp đã
trích lập đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được
hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điếm lập báo cáo tài chính năm 2019.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thòi về
Bộ Tài chính để nghiên cửu, bổ sung và sửa đổi./.
Nơi nhận:».
- Thủ tướng, các Phó TTCP;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, vp Chính phủ;
- Viện kiểm sật nhân dân tối cao;
- Toàn án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, Sỏ' Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc các tỉnh, TP
trực thuộc TW;
- Website Chính phủ; Công báo; •
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước; Các TCT Nhà nưó'c;
VCCI; Hội kế toán và Kiểm toán VN; Hội Kiểm toán
viên hành nghề VN;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.
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