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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Ngày 16/03/2020 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC (Bộ Tài Chính, 2020) về Phê 

duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Áp dụng IFRS là yêu cầu thực tế, gắn liền với 

xu thế hội tụ quốc tế và Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung của thế giới. Việc các tổ chức cung cấp dịch 

vụ kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp và các cá nhân thực hành công việc kế toán, kiểm toán cần nghiên cứu 

và áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế ngay từ bây giờ là hết sức cần thiết và quan trọng. 

Các nghiên cứu hoặc báo cáo khoa học về việc thực tế vận dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc 

tế tại các doanh nghiệp là khá ít. Chỉ số ít các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn với nền tảng kế toán-tài 

chính vững vàng bắt đầu áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế có thể kể đến như Công ty Cổ phần 

Sữa Việt Nam (Vinamilk) hoặc Tập đoàn Vingroup hoặc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần lập BCTC 

theo IFRS để cung cấp cho công ty mẹ ở nước ngoài. 

Với các nguyên nhân trên, tác giả muốn chọn đề tài nghiên cứu về việc vận dụng các chuẩn mực kế toán 

quốc tế trong thực tế tại các doanh nghiệp, đặc biệt đi vào tìm hiểu chuẩn mực về doanh thu, vì doanh thu là 

một trong những yếu tố tài chính quan trọng nhất để đánh giá một doanh nghiệp. Quá trình cung cấp dịch vụ 

lập BCTC theo chuẩn mực kế toán quốc tế cho khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel vẫn còn 

nhiều vấn đề cần khắc phục, trong đó vấn đề lớn nhất là vẫn chưa xây dựng được một quy trình chuẩn hóa, 

hay một sổ tay kiến thức về việc áp dụng các IFRS mà các KTV vẫn đang tự tìm hiểu và tự làm theo cách hiểu 

của mình. Do đó, tác giả đã chọn đề tài “Vận dụng IFRS 15 – Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng trong 

dịch vụ lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của luận văn là khảo sát thực trạng vận dụng IFRS 15 trong dịch vụ lập báo cáo tài chính theo 

chuẩn mực quốc tế tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel, từ đó đánh giá được những vấn đề còn hạn chế 

và đưa ra giải pháp nhằm vận dụng đúng đắn IFRS 15, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lập BCTC theo 

chuẩn mực quốc tế của Công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Công tác vận dụng IFRS 15 trong dịch vụ lập báo cáo tài chính theo 

chuẩn mực quốc tế cho khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel. 

Phạm vi nghiên cứu: Công ty có nhiều khách hàng thuộc các ngành khác nhau. Trong phạm vi của đề tài, 

tác giả giới hạn trong hai loại hình: loại hình doanh nghiệp sản xuất - bán hàng thành phẩm thông thường và 

một loại hình có tính chất đặc thù là doanh nghiệp phần mềm. Dữ liệu được thu thập cho năm tài chính 2020 

và 2021. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống. Tác giả thu thập dữ liệu từ các khách hàng liên 

quan để tìm hiểu tình hình ghi nhận doanh thu thực tế tại đơn vị, kiểm tra từng hợp đồng đầu ra, xem xét kỹ 

các điều khoản bán hàng, tìm hiểu các chính sách khuyến mãi, giảm giá…của khách hàng để từ đó có sự tư 

vấn và điều chỉnh ghi nhận doanh thu phù hợp với IFRS 15. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đối với đơn vị mà tác giả đang công tác, như đã nêu trên, chất lượng dịch vụ ngày một hoàn thiện góp 

phần giúp công ty nâng cao uy tín với khách hàng cũ, tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng mới, và do đó 

ngày càng phát triển hơn. 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Ở Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu vận dụng IFRS 15 trong thực tế do chưa chính thức đưa vào áp 

dụng tại doanh nghiệp. Để đánh giá được mức độ vận dụng IFRS 15 tại cơ quan đang công tác có hợp lý hay 

không và cần hoàn thiện ở những điểm nào, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu các công bố về tìm hiểu nội 

dung IFRS 15 và những tác động của IFRS 15 lên các ngành kinh doanh.  

Như tác giả đã tìm hiểu, đã có những nghiên cứu tổng quát đến chi tiết, từ lý thuyết đến thực tiễn về việc 

vận dụng IFRS 15 ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau, tuy nhiên vẫn đang tập trung phần lớn vào doanh 

nghiệp viễn thông và doanh nghiệp xây dựng-bất động sản. Những vấn đề mà những hướng dẫn của IFRS 15 

tác động đến các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phần mềm cũng rất đa dạng, nhưng chưa có nhiều 

bài viết về hai loại hình doanh nghiệp này. Vì vậy tác giả cho rằng nghiên cứu và phân tích tác động của IFRS 

15 đến doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phần mềm là thích hợp, đặc biệt trong bối cảnh hẹp là một sự 

hướng dẫn cho các nhân viên tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel về chuẩn mực mới là khá phù hợp vì 

số lượng khách hàng thuộc hai loại hình doanh nghiệp nêu trên chiếm phần lớn tổng khách hàng sử dụng dịch 

vụ của đơn vị. 

7. Bố cục đề tài 

Đề tài được bố cục thành 3 chương. 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng. 

Chương 2: Thực trạng công tác vận dụng IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng trong dịch vụ 

lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực quốc tế tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel. Chương 3: Giải 

pháp hoàn thiện công tác vận dụng IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng trong dịch vụ lập báo 

cáo tài chính theo Chuẩn mực quốc tế tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel. 

 

 

 

CHƯƠNG 1:  

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ IFRS 15 – DOANH THU TỪ HỢP ĐỒNG VỚI KHÁCH HÀNG 

1.1.  Sơ lược về quá trình phát triển Chuẩn mực BCTC quốc tế số 15 

1.2. Nội dung chính của chuẩn mực BCTC quốc tế số 15 

Mục tiêu của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc đơn vị phải áp dụng để báo cáo các thông tin hữu 

ích cho người sử dụng báo cáo tài chính về bản chất, giá trị, thời gian và sự không chắc chắn của doanh thu và 

các dòng tiền phát sinh từ hợp đồng với khách hàng (đoạn 1, IFRS 15). 

Phạm vi áp dụng của chuẩn mực là đối với tất cả hợp đồng với khách hàng, trừ các trường hợp sau (đoạn 

5, IFRS 15): 

- Các hợp đồng thuê tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh của IFRS 16 Thuê tài sản; 

- Các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của IFRS 4 Hợp đồng Bảo hiểm.  

- Các công cụ tài chính và các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng khác thuộc phạm vi điều chỉnh của IFRS 

9 Công cụ tài chính, IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất, IFRS 11 Thỏa thuận chung, IAS 27 Báo cáo tài 

chính riêng và IAS 28 Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh và công ty liên kết; và 

- Các giao dịch trao đổi phi tiền tệ giữa các đơn vị trong cùng ngành nghề kinh doanh để hỗ trợ cho việc 

bán hàng cho các khách hàng. 

IFRS 15 giới thiệu một mô hình 5 bước để ghi nhận doanh thu (Alibhai Salim và cộng sự, 2019; KPMG, 

2016; Bruce Mackenzie và cộng sự, 2013), cụ thể như sau: 
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Bước 1: Xác định hợp đồng 

Một hợp đồng với khách hàng được xác định nếu thỏa mãn 5 tiêu chí (đoạn 9, IFRS 15): 

(a) các bên đã thông qua hợp đồng và đã cam kết thực hiện các nghĩa vụ tương ứng 

(b) xác định được quyền của mỗi bên 

(c) xác định được điều khoản thanh toán 

(d) hợp đồng có bản chất thương mại 

(e) có khả năng cao là đơn vị thu được khoản thanh toán  

Bước 2: Xác định nghĩa vụ thực hiện 

Tại thời điểm bắt đầu hợp đồng, đơn vị phải xác định từng nghĩa vụ thực hiện đối với cam kết chuyển giao 

hàng hóa hoặc dịch vụ tách biệt, nghĩa là (đoạn 22, IFRS 15): 

 (a)  khách hàng có thể hưởng lợi từ bản thân hàng hóa hoặc dịch vụ đó; hoặc kết hợp với với các nguồn 

lực sẵn có khác của khách hàng (nghĩa là hàng hóa hoặc dịch vụ có khả năng tách biệt); và 

(b)  cam kết của đơn vị để chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng có thể được xác định một 

cách riêng biệt với các cam kết khác trong hợp đồng (nghĩa là cam kết chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ là 

tách biệt trong bối cảnh của hợp đồng). 

Bước 3: Xác định giá giao dịch 

Giá giao dịch là giá trị của khoản thanh toán mà đơn vị dự kiến có quyền thụ hưởng thông qua việc chuyển 

giao hàng hóa hoặc dịch vụ đã cam kết cho khách hàng, không bao gồm các khoản thu hộ bên thứ ba (ví dụ, 

một số loại thuế doanh thu) (đoạn 47, IFRS 15). 

Giá giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi 5 yếu tố sau (đoạn 48, IFRS 15): 

- Khoản thanh toán biến đổi 

- Các giá trị ước tính bị giới hạn của khoản thanh toán biến đổi  

- Sự tồn tại của cấu phần tài chính đáng kể trong hợp đồng  

- Khoản thanh toán phi tiền tệ  

- Khoản thanh toán phải trả cho khách hàng  

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

Mục tiêu khi phân bổ giá giao dịch là để đơn vị phân bổ giá giao dịch cho mỗi nghĩa vụ thực hiện (hoặc 

hàng hóa hoặc dịch vụ tách biệt) một giá trị phản ánh giá trị của khoản thanh toán mà đơn vị dự kiến có quyền 

thụ hưởng thông qua việc chuyển giao tài sản hoặc dịch vụ đã cam kết cho khách hàng (đoạn 73, IFRS 15). 

Bước 5: Ghi nhận doanh thu khi từng nghĩa vụ thực hiện hoàn thành 

Đơn vị phải ghi nhận doanh thu khi đơn vị hoàn thành một nghĩa vụ thực hiện bằng cách chuyển giao một 

hàng hóa hoặc dịch vụ đã cam kết (nghĩa là một tài sản) cho một khách hàng. Một tài sản được chuyển giao 

khi khách hàng nắm được quyền kiểm soát tài sản đó (đoạn 31, IFRS 15). Quyền kiểm soát một tài sản nói đến 

khả năng quyết định việc sử dụng, và có được gần như toàn bộ lợi ích còn lại từ tài sản đó. Quyền kiểm soát 

bao gồm khả năng ngăn cản các đơn vị khác quyết định việc sử dụng, và có được lợi ích từ tài sản (đoạn 33, 

IFRS 15). 

Đơn vị phải xác định nghĩa vụ thực hiện được hoàn thành trong một khoảng thời gian hay tại một thời 

điểm. 

Nghĩa vụ thực hiện được hoàn thành trong một khoảng thời gian nếu (đoạn 35, IFRS 15): 

(a) khách hàng đồng thời tiếp nhận và sử dụng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị; 

(b) việc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị tạo ra hoặc làm gia tăng giá trị một tài sản (ví dụ, sản phẩm dở 

dang) mà khách hàng kiểm soát trong quá trình tài sản đó được tạo ra hoặc được gia tăng giá trị; 
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(c) việc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị không tạo ra một tài sản có mục đích sử dụng khác đối với đơn vị 

và đơn vị có quyền yêu cầu thanh toán có hiệu lực thi hành cho phần công việc đã hoàn thành tính đến 

thời điểm hiện tại. 

Nghĩa vụ thực hiện được hoàn thành tại một thời điểm nếu (đoạn 38, IFRS 15):  

(a) Đơn vị có quyền hiện tại yêu cầu thanh toán cho tài sản 

(b) Khách hàng có quyền sở hữu về mặt pháp lý đối với tài sản 

(c) Đơn vị đã chuyển giao việc nắm giữ vật chất của tài sản 

(d) Khách hàng có rủi ro và lợi ích đáng kể gắn liền với quyền sở hữu tài sản 

(e) Khách hàng đã chấp nhận tài sản  

1.3. Những điểm khác biệt chính giữa IFRS 15 và các chuẩn mực kế toán về doanh thu trước đây 

1.3.1. So sánh IFRS 15 với IAS 18 

1.3.2. So sánh IFRS 15 với VAS 14 

1.3.3. So sánh IFRS 15 với Thông tư 200 

1.4. Những tác động của IFRS 15 đến các ngành kinh doanh 

 
 
 

CHƯƠNG 2:  

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬN DỤNG IFRS 15 – DOANH THU TỪ HỢP ĐỒNG VỚI KHÁCH 
HÀNG TRONG DỊCH VỤ LẬP BCTC THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH 

KIỂM TOÁN IMMANUEL 

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel 

2.1.1. Sơ lược về Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị 

2.2. Thực trạng vận dụng IFRS 15 trong dịch vụ lập BCTC theo chuẩn mực quốc tế tại Công ty TNHH 

Kiểm toán Immanuel 

2.2.1. Quy trình chung 

Về quy trình chung, Immanuel vẫn chưa có cẩm nang tổng quát hướng dẫn thực hiện áp dụng IFRS 15 mà 

KTV tự tìm hiểu chuẩn mực và thực hiện. Immanuel cho rằng cốt lõi của IFRS 15 là vận dụng theo từng hợp 

đồng, các KTV sẽ đọc kỹ các hợp đồng để tìm ra những vấn đề cần ghi nhận hoặc điều chỉnh theo quy định 

của IFRS 15, sau đó tính toán lại số liệu phù hợp, lập bút toán điều chỉnh, ghi nhận số liệu điều chỉnh vào 

BCTC công ty đã lập theo VAS để hoàn thành lập báo cáo theo chuẩn mực kế toán quốc tế. 

2.2.2. Doanh nghiệp sản xuất và bán hàng thành phẩm 

Đặc điểm các công ty khách hàng thuộc lĩnh vực sản xuất và bán hàng thành phẩm của Immanuel chủ yếu 

là sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Sản phẩm sau khi hoàn thành phần lớn là xuất khẩu, một phần xuất bán 

nội địa như là nguyên vật liệu cho các công đoạn sản xuất tiếp theo hoặc là thành phẩm cuối cùng xuất bán 

đến tay người tiêu dùng. Điều kiện đổi trả sản phẩm lỗi hoặc hư hỏng do quá trình sản xuất hoặc vận chuyển 

có hiệu lực từ 01-03 tháng. Một số hợp đồng bán hàng hóa cho các bên liên quan thường có thời hạn thanh 

toán dài hơn một năm. Với những đặc điểm này, những ảnh hưởng khi áp dụng IFRS 15 sẽ là ảnh hưởng của 

các khoản thanh toán biến đổi như các khoản thưởng phạt hoàn thành hợp đồng, các khoản chiết khấu cho số 

lượng, các quyền trả hàng…đến giá trị doanh thu ghi nhận; xác định  nghĩa vụ bảo hành sau giao hàng là một 
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nghĩa vụ thực hiện tách biệt hay chỉ là bảo hành thông thường; ảnh hưởng của cấu phần tài chính đáng kể đối 

với hợp đồng có điều khoản thanh toán dài hạn; xác định chi phí để có được hợp đồng với khách hàng là chi 

phí trong kỳ hay vốn hóa... 

a) Xác định hợp đồng  

KTV cho rằng việc xác định rằng hợp đồng có bản chất thương mại hoặc xác định được hàng hóa, điều 

kiện thanh toán là rõ ràng và đơn giản, nên không quá chú trọng đến bước xác định hợp đồng. 

b) Xác định các nghĩa vụ thực hiện 

Đối với loại hình doanh nghiệp sản xuất và bán hàng thành phẩm, các khoản chiết khấu, giảm giá, tích 

điểm, chương trình khuyến mãi, bán hàng kèm quà tặng...nhiều khả năng hình thành những nghĩa vụ thực hiện 

trong tương lai mà doanh nghiệp phải ghi nhận. Đối với loại hình doanh nghiệp sản xuất, điều kiện đổi trả sản 

phẩm lỗi hoặc hư hỏng do sản xuất hoặc vận chuyển có hiệu lực từ 01-03 tháng thì KTV đánh giá bảo hành 

này không hình thành một nghĩa vụ thực hiện riêng biệt mà chỉ là bảo hành thông thường. 

c) Xác định giá giao dịch 

KTV của Immanuel thường xác định giá trị hợp lý của các khoản thanh toán biến đổi bằng cách tính bình 

quân trọng số các khả năng sẽ xảy ra, hoặc số lượng khách hàng sẽ đáp ứng chương trình khuyến mãi...Số liệu 

này được cung cấp bởi khách hàng theo mỗi chương trình khuyến mãi hoặc tham khảo dữ liệu đã xảy ra ở các 

chương trình khuyến mãi cũ. Cuối mỗi kỳ báo cáo (tháng/quý/năm), Immanuel cập nhật khả năng xảy ra của 

của khoản biến đổi thanh toán này để xác định giá trị doanh thu hợp lý cần ghi nhận.  

d) Phân bổ giá giao dịch cho các nghĩa vụ thực hiện 

KTV của  Immanuel áp dụng các phương pháp nêu trên theo trình tự: 

- Việc phân bổ giá giao dịch trước hết dựa vào giá bán lẻ các hàng hóa, dịch vụ cùng loại được bán bởi 

chính đơn vị hoặc tham khảo giá từ đơn vị đối thủ cạnh tranh.  

- Nếu không xác định được giá bán lẻ, một phương pháp thường áp dụng là ước tính chi phí để thực 

hiện hợp đồng cộng thêm một mức biên lợi nhuận mà doanh nghiệp mong muốn. Trường hợp doanh nghiệp 

không xác định và không cung cấp được mức biên lợi nhuận mong muốn thì KTV hỗ trợ đơn vị tìm hiểu và 

áp dụng mức biên lợi nhuận trung bình ngành hoặc mức lợi nhuận biên trung bình của một số công ty lớn nhất 

trong ngành để tính toán giá giao dịch cho từng nghĩa vụ thực hiện.  

- Phương pháp giá trị còn lại nghĩa là tổng giá giao dịch trừ đi tổng các giá bán riêng lẻ có thể quan sát 

được. Phương pháp này hạn chế sử dụng, chỉ sử dụngkhi giá bán khó xác định bằng hai phương pháp trên. 

e) Ghi nhận doanh thu khi hoàn thành nghĩa vụ thực hiện 

Đối với doanh nghiệp sản xuất và bán hàng thành phẩm, việc ghi nhận doanh thu bán hàng chủ yếu theo 

thời điểm, khi đơn vị chuyển giao quyền kiểm soát hàng hóa cho khách hàng. 

2.2.3. Doanh nghiệp phần mềm 

Các công ty khách hàng thuộc lĩnh vực phần mềm của Immanuel chủ yếu hoạt động trong hai lĩnh vực là 

gia công phần mềm hoặc sản xuất phần mềm. 

Gia công phần mềm được hiểu là bên nhận gia công thực hiện một số công đoạn để kiện toàn sản phẩm, 

dịch vụ phần mềm hoặc sản xuất, cung cấp dịch vụ (sản phẩm) phần mềm theo yêu cầu của bên thuê gia công, 

tuy nhiên sản phẩm sẽ thuộc quyền sở hữu và định đoạt của người thuê thay vì đơn vị gia công.  

Sản xuất phần mềm gồm 6 bước: Xác định yêu cầu người dùng; Phân tích thiết kế; Lập trình; Kiểm thử; 

Hoàn thiện đóng gói; Cài đặt, bảo hành, bảo trì. Đối với loại hình doanh nghiệp sản xuất phần mềm, hợp đồng 

có điều khoản chuyển giao giấy phép, lắp đặt và hỗ trợ hoặc bảo hành sau bán hàng sẽ hình thành nên nhiều 

nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng. Các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng bao gồm cập nhật, nâng cấp phần mềm, 
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hỗ trợ kỹ thuật, sửa lỗi trong phần mềm. Nếu thời hạn hợp đồng lớn hơn một năm thì phải tính toán ảnh hưởng 

của cấu phần tài chính quan trọng. Việc phân bổ giá trị giao dịch cho các nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng 

phần mềm cũng không đơn giản. 

a) Xác định hợp đồng 

Như đã nêu trên, KTV của Immanuel không quá chú trọng việc xác định một hợp đồng có đáp ứng năm 

tiêu chí xác định hợp đồng theo hướng dẫn của IFRS 15 hay không. 

b) Xác định các nghĩa vụ thực hiện 

 Dịch vụ gia công phần mềm (Outsourcing) 

Nếu hợp đồng gia công phần mềm không bao gồm điều khoản hỗ trợ sau bàn giao hoặc hỗ trợ sau bàn giao 

trong vòng một năm, KTV xác định chỉ có một nghĩa vụ thực hiện. Những hợp đồng gia công phần mềm có 

bao gồm điều khoản hỗ trợ sau bàn giao nhiều hơn một năm được phân loại là có hình thành nghĩa vụ thực 

hiện riêng biệt, KTV phải phân bổ giá giao dịch và ghi nhận doanh thu thích hợp. Lý do KTV của Immanuel 

cho rằng điều khoản hỗ trợ bàn giao trong vòng một năm không hình thành một nghĩa vụ thực hiện riêng biệt 

là vì đây là thời gian bảo hành phổ biến khi một khách hàng mua một phần mềm mới, có thể quan sát được 

trên thị trường phần mềm để khẳng định điều này. 

 Sản xuất phần mềm  

Trường hợp đơn vị sản xuất phần mềm thì giấy phép và các dịch vụ kèm theo như lắp đặt, bảo hành trong 

một thời gian ngắn sau khi lắp đặt thường sẽ là một nghĩa vụ thực hiện. Bởi vì những dịch vụ này có đặc tính 

riêng biệt và khách hàng không thể mua dịch vụ ở các nhà cung cấp khác. 

Tuy nhiên, nếu thời gian bảo hành càng lâu càng có khả năng là nghĩa vụ bảo hành đã cam kết hình thành 

một nghĩa vụ thực hiện riêng biệt, vì càng có nhiều khả năng đơn vị cung cấp thêm một dịch vụ ngoài sự đảm 

bảo là sản phẩm sẽ hoạt động tốt theo yêu cầu trong hợp đồng. 

c) Xác định giá giao dịch 

 Dịch vụ gia công phần mềm (Outsourcing) 

Đối với loại hình kinh doanh này, KTV của Immanuel chú ý đến những hợp đồng bao gồm điều khoản hỗ 

trợ sau bàn giao nhiều hơn một năm và những hợp đồng dài hạn (thời gian thực hiện dài hơn một năm). 

 Sản xuất phần mềm  

Nếu đơn vị tự thiết kế, sản xuất và bán phần mềm theo đơn đặt hàng của khách hàng với những tính năng 

cụ thể thì thường thời gian hợp đồng kéo dài trên một năm, khi đó dòng thanh toán cũng không phù hợp với 

dòng chuyển giao hàng hóa, dịch vụ nên KTV chú ý đến ảnh hưởng của cấu phần tài chính quan trọng. 

Nếu đơn vị sản xuất phần mềm và có thể bán hàng loạt (ví dụ phần mềm diệt virus), KTV chú ý đến các 

khoản chiết khấu, giảm giá, ưu đãi…có thể xảy ra trong tương lai để xác định chính xác giá trị hàng hóa, dịch 

vụ ghi nhận.  

d) Phân bổ giá giao dịch cho các nghĩa vụ thực hiện 

KTV của Immanuel cũng áp dụng ba phương pháp như đối với doanh nghiệp sản xuất. 

e) Ghi nhận doanh thu khi hoàn thành các nghĩa vụ thực hiện 

 Dịch vụ gia công phần mềm (Outsourcing) 

KTV nhận định hợp đồng gia công phần mềm của các khách hàng của Immanuel đáp ứng điều kiện để ghi 

nhận doanh thu theo thời gian, bởi vì đơn vị tạo ra một tài sản mà không có mục đích sử dụng khác đối với 

đơn vị, nghĩa là đơn vị không thể chuyển giao phần mềm đã gia công của đối tác này cho đối tác khác vì mỗi 

hợp đồng có yêu cầu kỹ thuật, tính năng riêng; đồng thời “đơn vị có quyền yêu cầu thanh toán cho phần công 

việc đã hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại” do hầu hết đơn vị đều nhận tiền từ bên giao gia công cứ 1-3 
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tháng một lần. KTV của Immanuel chọn phân bổ và ghi nhận giá trị doanh thu theo nguồn lực, chi phí đã bỏ 

ra để hoàn thành hợp đồng, thường là dựa vào giờ công làm việc hoặc tổng chi phí lương. Nếu ngay từ đầu 

nguồn lực được đánh giá là đưa vào sử dụng đều đặn trong quá trình thực hiện hợp đồng thì KTV phân bổ giá 

trị và ghi nhận doanh thu theo phương pháp đường thẳng. 

 Sản xuất phần mềm  

Hầu hết hợp đồng sản xuất phần mềm của các đơn vị khách hàng của Immanuel được hoàn thành tại một 

thời điểm, đơn vị ghi nhận doanh thu khi khách hàng chấp nhận phần mềm và đơn vị chuyển giao phần mềm 

cho khách hàng. Chuyển giao phần mềm để dùng thử hoặc mục đích đánh giá sản phẩm thì chưa phải ghi nhận 

doanh thu, KTV không ghi nhận doanh thu tại thời điểm này. 

Nếu có phát sinh dịch vụ bảo hành hoặc nâng cấp sau bàn giao thời gian lớn hơn một năm, KTV xác định 

bảo hành trong một năm đầu tiên là bảo hành thông thường, nghĩa vụ bảo hành từ năm thứ hai trở đi được xác 

định là nghĩa vụ thực hiện riêng biệt hoàn thành trong một khoảng thời gian, bởi vì khách hàng liên tục tiếp 

nhận dịch vụ từ đơn vị và khoản thanh toán là chắc chắn bởi vì đã nằm trong giá trị hợp đồng (mà được phân 

bổ lại). Lúc này KTV thường xác định ghi nhận doanh thu theo phương pháp đường thẳng. 

Nếu đơn vị sản xuất phần mềm và có thể bán hàng loạt thì nhiều khả năng nghĩa vụ thực hiện được hoàn 

thành tại một thời điểm. Khi đó đơn vị cần ghi nhận doanh thu khi đã chuyển giao quyền kiểm soát phần mềm 

cho khách hàng. Doanh thu dịch vụ lắp đặt (nếu có) được ghi nhận ngay sau khi hoàn thành. Dịch vụ bảo hành, 

nâng cấp sau thời gian bảo hành thông thường được ghi nhận trong khoảng thời gian còn lại của hợp đồng theo 

phương pháp đường thẳng. 

 Minh họa tình huống áp dụng IFRS 15 ở công ty khách hàng thuộc lĩnh vực phần mềm  

2.2.4. Ưu – nhược điểm của công tác vận dụng IFRS 15 tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel 

Ưu điểm: 

- Tuân thủ mô hình 5 bước ghi nhận doanh thu. 

- Đội ngũ KTV chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm, có những hiểu biết nhất định về những ảnh hưởng 

của IFRS 15 đến từng loại hình khách hàng. 

Nhược điểm: 

- Chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể mà mỗi KTV tự tìm hiểu và thực hiện, vẫn có khả năng một số KTV 

của Immanuel chưa nắm hết được tinh thần của IFRS 15 nên chưa phát hiện và điều chỉnh hết các khác biệt về 

doanh thu khi áp dụng IFRS 15. 

- KTV chưa dự kiến được danh mục các thông tin cần khách hàng cung cấp ngay từ đầu niên độ, chưa lập 

kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm. 

- Chưa tổ chức đào tạo hoặc các buổi sinh hoạt chuyên môn cho KTV để tăng cường trao đổi, thảo luận, 

nâng cao chuyên môn. 

 

 

CHƯƠNG 3:  

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VẬN DỤNG IFRS 15 – DOANH THU TỪ HỢP ĐỒNG VỚI 

KHÁCH HÀNG TRONG DỊCH VỤ LẬP BCTC THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ TẠI  

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL 

Mặc dù có hướng dẫn về cách xác định và ghi nhận doanh thu cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau 

để hướng dẫn cho nhân viên áp dụng khi thực cung cấp dịch vụ cho khách hàng, các hướng dẫn này tương đối 

đơn giản và vẫn chưa hệ thống hoàn chỉnh hầu hết các vấn đề và tình huống có thể xảy ra, công tác vận dụng 
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IFRS 15 tại đơn vị mặc dù tuân thủ tốt tinh thần cốt lõi của chuẩn mực mới và có những phát hiện và điều 

chỉnh số liệu doanh thu tương đối tốt cho khách hàng, nhưng vẫn còn rời rạc và cục bộ. Do đó tác giả đề xuất 

một sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn áp dụng IFRS 15 để xác định doanh thu ở doanh nghiệp sản xuất và bán hàng 

thành phẩm và doanh nghiệp phần mềm như dưới đây. 

3.1. Doanh nghiệp sản xuất và bán hàng thành phẩm 

a) Xác định hợp đồng 

Immanuel quá tập trung vào việc tìm kiếm các khoản thanh toán biến đổi gây ra ảnh hưởng đến hợp đồng 

để kịp thời ghi nhận phân bổ và ghi nhận doanh thu hợp lý mà không chú trọng đến bước xác định hợp đồng. 

Do đó tác giả đề xuất một bảng hướng dẫn các vấn đề cần lưu ý khi xác định hợp đồng như mô tả dưới đây. 

Bảng 3.1. Bảng hướng dẫn xác định hợp đồng theo IFRS 15 

Tiêu chí Cách thức thực hiện 

(a) Các bên tham gia 

hợp đồng đã thông 

qua hợp đồng (dưới 

hình thức văn bản, lời 

nói hoặc theo các 

thông lệ kinh doanh 

khác) và đã cam kết 

thực hiện các nghĩa 

vụ tương ứng của 

mình 

- Kiểm tra sự tồn tại của hợp đồng dưới hình thức văn bản hoặc hình thức khác như 

thư điện tử, tin nhắn. 

- Kiểm tra cam kết thực hiện các nghĩa vụ giữa các bên bằng việc ký, đóng dấu các 

hợp đồng văn bản hoặc các xác nhận đồng ý thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn. 

-Tìm hiểu các thông lệ kinh doanh của đơn vị để xác định các thông lệ này có tạo 

ra ảnh hưởng đến nghĩa vụ thực hiện và giá trị giao dịch hay không. 

(b) Xác định được 

quyền của mỗi bên  

- Kiểm tra điều khoản quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng có được quy 

định rõ ràng hay không.   

- Chú ý các quyền và nghĩa vụ về việc giao nhận hàng hóa hoặc dịch vụ. 

(c) Xác định được 

điều khoản thanh 

toán 

- Kiểm tra điều khoản thanh toán trong hợp đồng có được quy định rõ ràng hay 

không.  

- So sánh dòng thanh toán với dòng chuyển giao hàng hóa, dịch vụ để xem xét có 

cấu phần tài chính quan trọng hay không. 

(d) Hợp đồng có bản 

chất thương mại 

- Nghĩa là rủi ro, thời gian hoặc giá trị của các dòng tiền trong tương lai được dự 

kiến sẽ thay đổi do hệ quả của việc thực hiện hợp đồng. 

- Xác định một hợp đồng nếu khi các bên thực hiện các cam kết trong hợp đồng tạo 

ra sự thay đổi trong rủi ro, thời gian hoặc giá trị của các dòng tiền trong tương lai 

thì xác định là hợp đồng có bản chất thương mại. 

(e) Có khả năng cao 

thu được khoản thanh 

toán 

- Xem xét khả năng và ý định thanh toán của khách hàng khi đến hạn (tham khảo 

xếp hạng tín dụng khách hàng tại đơn vị, tham khảo lịch sử thanh toán của khách 

hàng trong quá khứ,…) 

Ví dụ một hợp đồng có sự tham gia của một bên ngân hàng và ngân hàng cam kết 

thanh toán cho việc thực hiện hợp đồng thì hợp đồng này được đánh giá là có khả 

năng cao thu được khoản thanh toán. 

(f) Kết hợp các hợp 

đồng  

- Kiểm tra các hợp đồng của cùng người mua (khách hàng) liệu hàng hóa hoặc dịch 

vụ có phụ thuộc lẫn nhau hoặc có mức độ liên quan và ảnh hưởng đáng kể đến nhau 

không? 



9 
 

 

Ví dụ 1: một hàng hóa cả hợp đồng này là đầu vào để sản xuất hàng hóa của hợp 

đồng khác, lúc này cần kết hợp các hợp đồng này với nhau để hạch toán.  

(g) Sửa đổi các hợp 

đồng 

- Kiểm tra các phụ lục hợp đồng hoặc các yêu cầu sửa đổi hợp đồng bằng hình thức 

thư điện tử hoặc tin nhắn hoặc lời nói để xem xét liệu các yêu cầu sửa đổi hợp đồng 

đó lập nên một hợp đồng mới hay là một phần của hợp đồng hiện tại. 

Nếu sửa đổi hợp đồng lập thành một hợp đồng mới, phải ghi nhận và trình bày 

doanh thu riêng biệt. 

Nếu sửa đổi hợp đồng là một phần của hợp đồng hiện tại thì phải phân bổ lại giá 

giao dịch và xác định lại mốc ghi nhận doanh thu. 

b) Xác định các nghĩa vụ thực hiện 

Immanuel chú trọng vào bước này và thực hiện khá tốt. Tuy nhiên vẫn có tình huống KTV của Immanuel 

chưa phát hiện và tách riêng nghĩa vụ thực hiện. Cụ thể như tình huống bán hàng có kèm quà tặng là quyền 

mua hàng trong tương lai dưới đây của công ty CAN. 

Minh họa: 

Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 31/07/2020, Công ty CAN có chính sách khuyến mãi như sau: Khách hàng 

mua hàng với hóa đơn từ 1 triệu trở lên sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng. Phiếu mua hàng 

có hiệu lực đến hết 31/12/2020. Tổng cộng đã có 100 phiếu được tặng. Tổng doanh thu là 200.000.000 VND. 

CAN chỉ ghi nhận giá trị của phiếu mua hàng vào chi phí bán hàng khi khách hàng sử dụng phiếu này cho lần 

mua hàng tiếp theo trong thời gian còn hiệu lực.  

Tuy nhiên theo quy định của IFRS 15, phiếu mua hàng hình thành nên 1 nghĩa vụ thực hiện trong tương 

lai của đơn vị và đơn vị phải ghi nhận đó là một khoản Nợ phải trả hợp đồng. Cần ước tính giá trị hợp lý số 

phiếu quà tặng sẽ được sử dụng để quy đổi thành tiền cho lần mua hàng tiếp theo.  

Lúc này cần phỏng vấn công ty CAN về dữ liệu của các đợt khuyến mãi trước để xác định ó khoảng 70% 

số phiếu sẽ được sử dụng còn 30% sẽ bị bỏ qua cho đến ngày hết hạn. Tuy nhiên, cuối mỗi kỳ báo cáo (theo 

tháng hoặc quý), số liệu ước tính này cần được cập nhật và chỉnh sửa (nếu có) trong ghi nhận giao dịch. Sự 

khác nhau trong ghi nhận doanh thu trong tình huống bán hàng tặng kèm quyền mua hàng trong tương lai của 

Công ty CAN được minh họa ở bảng sau: 

Bảng 3.2. Sự khác nhau trong ghi nhận doanh thu trong tình huống bán hàng tặng kèm quyền mua hàng 

trong tương lai của Công ty CAN 

 Đơn vị Immanuel Bút toán điều 

chỉnh 

Tại thời điểm bán hàng Nợ Tiền: 200.000.000 

Có Doanh thu: 

200.000.000 

Nợ Tiền: 200.000.000 

Có Khoản nợ phải trả hợp 

đồng: 14.000.000 

(100x200.000x70%) 

Có Doanh thu: 186.000.000 

Nợ Doanh thu: 

14.000.000 

Có Nợ Phải trả hợp 

đồng: 14.000.000 

Tại thời điểm một khách 

hàng sử dụng phiếu mua 

hàng, giá trị mua hàng là 

500.000 VND 

Nợ Tiền: 300.000 

Nợ Chi phí bán hàng: 

200.000 

Có Doanh thu: 500.000 

Nợ Tiền: 300.000 

Nợ Khoản nợ phải trả hợp 

đồng: 200.000 

Có Doanh thu: 500.000 

Nợ Khoản nợ phải 

trả hợp đồng: 

200.000 

Có Chi phí bán 

hàng: 200.000 
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c) Xác định giá giao dịch 

Đối với loại hình doanh nghiệp sản xuất và bán hàng thành phẩm, các khoản chiết khấu, giảm giá, tích 

điểm, chương trình khuyến mãi, bán hàng kèm quà tặng...có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch. Các khoản tiền 

thưởng do hoàn thành sản xuất và giao hàng trước hạn hoặc các khoản phạt do giao hàng trễ hạn cũng cần 

được ước tính và điều chỉnh vào giá trị hợp đồng theo quy định của IFRS 15. Cần áp dụng một trong hai 

phương pháp sau đây để ước tính giá trị của khoản thanh toán biến đổi là “giá trị kỳ vọng” và “giá trị có khả 

năng xảy ra cao nhất”, một khi đã chọn một phương pháp để áp dụng thì cần áp dụng xuyên suốt thời gian có 

hiệu lực của hợp đồng đó để lập báo cáo. 

* Giá trị kỳ vọng là tổng các giá trị bình quân gia quyền theo xác suất của các giá trị có thể xảy ra của 

khoản thanh toán, phương pháp này phù hợp với các đơn vị có số lượng lớn các hợp đồng có các đặc điểm 

tương tự. 

* Giá trị có khả năng xảy ra cao nhất là giá trị duy nhất có xác suất xảy ra cao nhất trong số các giá trị có 

thể xảy ra của khoản thanh toán, phương pháp này phù hợp với hợp đồng chỉ có hai khả năng xảy ra. 

Số liệu xác suất các khả năng xảy ra được cung cấp bởi khách hàng theo mỗi hợp đồng hoặc tham khảo 

dữ liệu lịch sử cho từng hợp đồng. Cuối mỗi kỳ báo cáo (tháng/quý/năm), KTV cập nhật khả năng xảy ra của 

của khoản biến đổi thanh toán này để xác định giá trị doanh thu hợp lý cần ghi nhận. 

d) Phân bổ giá giao dịch cho từng nghĩa vụ thực hiện 

KTV của Immanuel đã thực hiện bước này khá tốt nên tác giả không có đề xuất gì thêm. 

e) Ghi nhận doanh thu khi từng nghĩa vụ được hoàn thành 

Đối với doanh nghiệp sản xuất và bán hàng thành phẩm, việc ghi nhận doanh thu bán hàng chủ yếu theo 

thời điểm, khi đơn vị chuyển giao quyền kiểm soát hàng hóa cho khách hàng. Tuy nhiên cũng có một số trường 

hợp có hình thành các nghĩa vụ thực hiện riêng biệt và được hoàn thành theo thời gian KTV của Immanuel 

chưa phát hiện và điều chỉnh, ví dụ dịch vụ kho. Do đó tác giả đề xuất cách xử lý về dịch vụ kho như ví dụ 

sau: 

Minh họa 

Công ty PTT có hợp đồng bán sản phẩm cho khách hàng Y trị giá 2.300.000 USD. Trong hợp đồng có 

điều khoản nêu rõ hàng hóa sẽ được gửi lưu tại kho của Công ty PTT và giao cho khách hàng Y trong vòng 1 

ngày kể từ ngày chuyển đơn đặt hàng qua email hoặc điện thoại. PTT cam kết hàng hóa luôn trong trạng thái 

sẵn sàng để chuyển giao và Y đồng ý mua hàng với mức giá cao hơn giá bán thông thường. Công ty PTT xuất 

hóa đơn và ghi nhận doanh thu theo giá trị từng lần giao hàng.  

Tuy nhiên theo quy định của IFRS 15, hình thành 2 nghĩa vụ thực hiện trong hợp đồng này, đó là bán sản 

phẩm và dịch vụ kho (bao gồm cho thuê không gian kho chứa hàng, bảo quản hàng và xuất hàng ngay lập tức 

khi có đơn đặt hàng). Do đó, cần phân bổ giá trị hợp đồng cho 2 nghĩa vụ này. Việc 2 bên đồng ý mua bán sản 

phẩm với mức giá cao hơn giá bán thông thường cũng phản ánh một phần doanh thu của dịch vụ kho.  

Cụ thể, số lượng sản phẩm là 100.000 sản phẩm, đơn giá 23USD/sản phẩm, tổng giá trị hợp đồng 

2.300.000USD. Đơn giá bán thông thường của sản phẩm là 20USD/sản phẩm. Do đó có thể tính giá trị doanh 

thu bán sản phẩm là 2.000.000 USD và giá trị doanh thu dịch vụ kho là 300.000 USD.  

Như vậy, tác giả đề xuất doanh thu bán sản phẩm ghi nhận theo từng lần giao hàng (chuyển giao quyền 

kiểm soát) và doanh thu dịch vụ kho phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian thực hiện 

hợp đồng. 
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3.2. Doanh nghiệp phần mềm 

Theo tác giả, trong hoạt động kinh doanh phần mềm còn hai loại hình kinh doanh cũng có nhiều điểm 

phức tạp mà KTV của Immanuel cần chú trọng tìm hiểu, nghiên cứu để vận dụng IFRS 15 một cách phù hợp, 

đó là: Phần mềm dạng dịch vụ (Software-as-a-Service) và Đại lý phân phối hoặc mua đi bán lại phần mềm của 

các đơn vị khác. Mỗi loại hình lại có những đặc điểm phức tạp khác nhau đòi hỏi những đánh giá kỹ lưỡng để 

có thể áp dụng chuẩn mực báo cáo quốc tế số 15 về doanh thu và ghi nhận doanh thu một cách hợp lý. 

a) Xác định hợp đồng 

Tác giả đề xuất áp dụng hướng dẫn xác định hợp đồng như trình bày ở Bảng 3.1 cho doanh nghiệp sản 

xuất và bán hàng thành phẩm . 

b) Xác định nghĩa vụ thực hiện 

Các điểm lưu ý với từng loại hình kinh doanh được xử lý cụ thể như sau: 

 Phần mềm dạng dịch vụ (Software-as-a-Service) 

Dịch vụ này nghĩa là đơn vị không bán sản phẩm phần mềm mà bán dịch vụ dựa trên phần mềm đó. Nói 

cách khác, đơn vị tạo ra và duy trì một phần mềm chạy trên nền web, và khách hàng có thể truy cập từ xa thông 

qua internet sau khi trả một khoản phí đăng ký định kỳ (hàng tháng, quý, năm). 

Đối với dịch vụ này, giấy phép là không tách biệt (xem đoạn B54(b), IFRS 15), do đó cần hạch toán giấy 

phép như là một nghĩa vụ thực hiện cùng với dịch vụ được cung cấp. 

Việc xác định dịch vụ cài đặt cho khách hàng thường không xảy ra, vì đơn vị sẽ không cài đặt hệ thống gì 

ở khách hàng. Một số tiện ích khác được cung cấp bên cạnh dịch vụ chính là cung cấp không gian lưu trữ dữ 

liệu, kết nối trực tiếp đến dữ liệu gốc…Những tiện ích này cần được xem xét là một nghĩa vụ thực hiện tách 

biệt với dịch vụ chính. Cần kiểm tra liệu có cam kết nào chưa được quy định trong hợp đồng mà các bên đã 

thống nhất với nhau để xác định đầy đủ nghĩa vụ thực hiện và phân bổ giá giao dịch. 

 Đại lý phân phối hoặc mua đi bán lại phần mềm của các đơn vị khác 

Đối với loại hình kinh doanh này, cần xác định đơn vị là chủ thể hay đại lý để xác định các nghĩa vụ thực 

hiện của mỗi bên cho hợp lý. Bởi vì nếu một hợp đồng với một khách hàng bao gồm nhiều hơn một hàng hóa 

hoặc dịch vụ quy định thì một đơn vị có thể là chủ thể đối với một số hàng hóa hoặc dịch vụ này, vừa là đại lý 

đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Cách xác định đơn vị là chủ thể hay đại lý dựa vào quyền kiểm soát 

hàng hóa hoặc dịch vụ trước chi hàng hóa đó được chuyển giao đến khách hàng. 

c) Xác định giá giao dịch 

Đối với loại hình kinh doanh phần mềm, giá giao dịch cũng bị ảnh hưởng bởi 5 yếu tố làm thay đổi giá 

giao dịch theo đặc thù của loại hình sản phẩm, dịch vụ. 

 Phần mềm dạng dịch vụ (Software-as-a-Service) 

Đối với loại hình kinh doanh này, cần chú ý đến ảnh hưởng của cấu phần tài chính quan trọng nếu thời 

gian cung cấp dịch vụ kéo dài trên 1 năm.  

Đối với phần mềm dạng dịch vụ, đơn vị thường đưa ra các ưu đãi thu hút người dùng như là nếu khách 

hàng thanh toán ngay toàn bộ giá trị dịch vụ thì tổng số tiền phải trả ngay sẽ thấp hơn tổng số tiền khách hàng 

thanh toán từng tháng cho dịch vụ đó. Nếu khách hàng chọn phương án trả tiền hàng tháng, cần xác định rõ 

giá trị dịch vụ để ghi nhận doanh cung cấp dịch vụ và khoản lãi thu được do thanh toán sau và ghi nhận doanh 

thu tài chính. Dưới đây là ví dụ minh họa về cách xử lý và ghi nhận ảnh hưởng của cấu phần tài chính quan 

trọng tới hợp đồng dài hạn thường gặp trong lĩnh vực phần mềm. 

Minh họa 
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Công ty XYZ ký hợp đồng với khách hàng phát triển một phần mềm trong vòng hai năm. Có 2 phương án 

thanh toán là 1) Khách hàng sẽ thanh toán 4.000.000 USD ngay tại thời điểm bắt đầu hợp đồng hoặc 2) Khách 

hàng sẽ thanh toán 5.000.000 USD sau khi nhận bàn giao phần mềm hoàn chỉnh (tức là sau 2 năm). Giả sử 

nghĩa vụ hoàn thành tại thời điểm. Lãi suất tiền gửi ngân hàng mà công ty XYZ thường xuyên giao dịch là 6%. 

Lúc này cần tính toán ảnh hưởng của cấu phần tài chính quan trọng để xác định giá giao dịch phù hợp. 

1) Trường hợp khách hàng thanh toán 4.000.000 USD ngay tại thời điểm bắt đầu hợp đồng 

 Ghi sổ tại thời điểm nhận được tiền lúc hợp đồng có hiệu lực 

Nợ Tiền 4.000.000  

Có Nợ phải trả hợp đồng  4.000.000 

 Tính toán chi phí tài chính 4.000.000 x (1+6%)2  - 4.000.000 = 494.400 

 Chi phí này phân bổ theo đường thẳng và ghi nhận hàng tháng với giá trị 20.600 USD 

Nợ Chi phí tài chính  20.600  

Có Nợ phải trả hợp đồng  20.600 

 Sau 24 tháng ta sẽ ghi sổ đủ số chi phí tài chính 

Nợ Chi phí tài chính  494.400  

      Có Nợ phải trả hợp đồng  494.400 

 Thời điểm hoàn thành hợp đồng, ghi nhận giá trị doanh thu  

Nợ  Nợ phải trả hợp đồng 4.494.400  

Có Doanh thu  4.494.400 

2) Trường hợp khách hàng thanh toán 5.000.000 USD sau 2 năm (khi phần mềm hoàn thành và được nghiệm 

thu, bàn giao) được trình bày ở phần Phụ lục 3 

 Đại lý phân phối hoặc mua đi bán lại phần mềm của các đơn vị khác 

Đối với loại hình kinh doanh này, cần chú ý đến các khoản biến đổi thanh toán như chiết khấu, giảm giá, 

ưu đãi… có thể xảy ra trong tương lai để xác định chính xác giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi nhận. 

d) Phân bổ giá giao dịch 

Về hoạt động phân bổ giá giao dịch cho doanh nghiệp phần mềm, tác giả cảm thấy KTV của Immanuel đã 

thực hiện tương đối tốt nên không có đề xuất. 

e) Ghi nhận doanh thu khi hoàn thành các nghĩa vụ thực hiện 

 Phần mềm dạng dịch vụ (Software-as-a-Service) 

Đối với sản phẩm dịch vụ thì thường nghĩa vụ thực hiện được hoàn thành trong khoảng thời gian bởi vì 

khách hàng đồng thời tiếp nhận và sử dụng lợi ích từ dịch vụ. Việc ghi nhận doanh thu theo đường thẳng có 

thể là hợp lý. Việc ghi nhận này áp dụng cho cả dịch vụ chính và các tiện ích kèm theo. 

 Đại lý phân phối hoặc mua đi bán lại phần mềm của các đơn vị khác 

Ghi nhận doanh thu theo thời điểm chuyển giao quyền kiểm soát hàng hóa, dịch vụ. Việc quan trọng là 

xác định được đơn vị là chủ thể hay đại lý để xác đinh giá trị khoản doanh thu cần ghi nhận. 

 

 

KẾT LUẬN 

IFRS 15 ra đời với mục đích cung cấp một khung toàn diện để ghi nhận doanh thu từ tất cả các hợp đồng 

với các khách hàng, loại bỏ đi sự thiếu nhất quán và những nhược điểm của các chuẩn mực doanh thu hiện 

hành, cải thiện khả năng so sánh doanh thu các doanh nghiệp trong cùng ngành, giữa các ngành, giữa các khu 

vực pháp lý và giữa các thị trường vốn khác nhau (Aladwan Mohammad, 2019), cung cấp thông tin hữu ích 
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đến người sử dụng thông tin (Oyedokun Godwin, 2016). Việc áp dụng chung một nguyên tắc để xử lý các 

thông tin kế toán tài chính của doanh nghiệp giúp thông tin trên báo cáo tài chính có thể so sánh được mà 

không bị hạn chế bởi trở ngại ngành nghề, địa lý, pháp lý. Đó là mong muốn hàng đầu của các nhà đầu tư trong 

và ngoài nước, thúc đẩy mở rộng kinh doanh theo hướng toàn cầu (Trần Quốc Dũng, 2015). Trong tiến trình 

tìm hiểu và bắt đầu vận dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam, vai trò của nhân viên kế 

toán, kiểm toán viên độc lập hoặc các tư vấn viên chuyên nghiệp là rất quan trọng. Họ là nhân tố trực tiếp áp 

dụng các chuẩn mực vào thực tế và tạo ra báo cáo tài chính để cung cấp thông tin. Do đó, việc tìm hiểu và 

đánh giá công tác vận dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách 

hàng trong dịch vụ lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế đối với Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel 

là rất cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng, giúp đơn vị ngày càng hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Qua việc hệ 

thống hóa cơ sở lý thuyết về IFRS 15, sự khác nhau giữa IFRS 15 với chuẩn mực kế toán Việt Nam và phương 

pháp phân tích tình huống, tác giả đã tìm hiểu và đánh giá được thực trạng công tác vận dụng IFRS 15 tại đơn 

vị để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tác giả thấy rằng, công tác vận dụng IFRS 15 tại đơn vị mặc dù tuân 

thủ tốt tinh thần cốt lõi của chuẩn mực mới và có những phát hiện và điều chỉnh số liệu doanh thu tương đối 

tốt cho khách hàng, nhưng vẫn còn rời rạc và cục bộ, không được hướng dẫn và hệ thống rõ ràng. Do đó tác 

giả đề xuất lập một sổ tay kiến thức về việc vận dụng IFRS 15 để hầu hết nhân viên có thể áp dụng. Tác giả 

hy vọng tương lai đơn vị sẽ nâng cao uy tín và ngày càng thành công thông qua việc nhìn nhận, đánh giá, điều 

chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện dịch vụ lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế cũng như tất cả các dịch vụ 

khác của công ty.  

Tuy nhiên, luận văn vẫn còn nhiều hạn chế về phạm vi, không gian và thời gian nghiên cứu. Đó là đề tài 

mới tìm hiểu thực tế vận dụng IFRS 15 trong hai ngành nghề là sản xuất-bán hàng thành phẩm và phần mềm. 

Các lĩnh vực khác như dịch vụ du lịch-lữ hành, xây dựng-bất động sản…cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn 

thách thức trong quá trình vận dụng IFRS 15 mà công ty cũng cần tiếp tục đào sâu và hoàn thiện. Đồng thời, 

đề tài chỉ tập trung tìm hiểu vào quá trình điều chỉnh số liệu doanh thu mà chưa tìm hiểu đến thực trạng trình 

bày, công bố thông tin trên thuyết minh báo cáo tài chính và thực trạng chuyển đổi số dư đầu kỳ cho kỳ áp 

dụng đầu tiên của khách hàng. Những vấn đề nói trên cần tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện trong thời 

gian tới. Mặc dù tác giả đã cố gắng hết sức để hoàn thiện bài luận văn nhưng không thể tránh khỏi những sai 

sót. Kính mong Quý thầy cô cùng bạn đọc đóng góp ý kiến để bài luận văn được hoàn thiện hơn. 

 

 

 

 


