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DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 
THÔNG TƯ MỚI SỐ 48/2019/TT-BTC  

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ & TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG 
 

Ngày 08.08.2019 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2019/TT-

BTC (TT48) 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 phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công 

trình xây dựng tại doanh nghiệp. Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 228/2009/TT-BTC 

(TT228), Thông tư 34/2011/TT-BTC (TT34), Thông tư 89/2013/TT-BTC (TT89). 

Thông tư này có hiệu lực kể từ #ngày_10_10_2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019. 

AFA xin tóm tắt một số điểm mới của TT48 so với các thông tư trước đây như sau: 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: 

TT48 nhấn mạnh việc phân định giữa mục đích thuế và kế toán. Theo đó, TT48 hướng dẫn 

việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng 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. 

II. TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO:  

1. Đối tượng trích lập: 

- Bổ sung: hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo thuế; 

- Bãi bỏ đối tượng: sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang; 

- Quy định về “Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn 

so với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không 

bị giảm giá thì không được trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đó” của TT 

228 bị bãi bỏ. 

- Lưu ý: Thay đổi về đối tượng trích lập trên chỉ áp dụng đối với mục đích tính thuế, đối với 

mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính theo kế toán, vẫn áp dụng theo quy định về pháp 

luật kế toán. 

2. Mức trích lập: Không có thay đổi. 

III. TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH: 

1. Đối tượng trích lập: 

Điểm mới: Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho khoản đầu tư ra nước 

ngoài. Chỉ được trích lập rủi ro đối với các khoản đầu tư tài chính trong nước. 

https://drive.google.com/file/d/1jzczb6hFU8TmcTI_NAiTBVDbiJy-gf9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzczb6hFU8TmcTI_NAiTBVDbiJy-gf9i/view?usp=sharing
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-228-2009-tt-btc-bo-tai-chinh-48498-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-34-2011-tt-btc-bo-tai-chinh-60298-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-89-2013-tt-btc-bo-tai-chinh-79394-d1.html
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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 được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập 

báo cáo tài chính năm 2019. 

- Lưu ý: Thay đổi về đối tượng trích lập trên chỉ áp dụng đối với mục đích tính thuế, đối với 

mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính theo kế toán, vẫn áp dụng theo quy định về pháp 

luật kế toán. 

2. Mức trích lập: 

- Đối với chứng khoán niêm yết: quy định chung giá chứng khoán thực tế tính theo giá đóng 

cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến thời điểm lập BCTC năm, khác với trước đây 

(TT228) phân ra cách xác định khác nhau cho chứng khoán niêm yết trên sàn HNX hay sàn 

HOSE. 

- 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 cổ 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 hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường mà không có giao dịch trong vòng 

30 ngày trước ngày trích lập dự phòng, hoặc 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 doanh nghiệp 

xác định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán tương tự như khoản đầu tư 

khác. 

- Bổ sung hướng dẫn xác định giá thị trường đối với trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính 

quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu doanh nghiệp. 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 các khoản đầu tư khác: Mức trích lập được căn cứ trên 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. (Trước đây TT228 không quy định rõ điểm này) 

Lưu ý: Thay đổi về căn cứ trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư khác trên chỉ áp dụng đối 

với mục đích tính thuế, đối với mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính theo kế toán, vẫn 

áp dụng theo quy định về pháp luật kế toán. 

- 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 tổ chức kinh tế nhận vốn góp: 

+ Tổ chức kinh tế nhận vốn góp đã ngừng hoạt động và đang chờ xử lý (giải thể, phá sản). 
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+ Tổ chức kinh tế nhận vốn góp được phép lập báo cáo tài chính khác thời điểm theo quy 

định. 

IV. TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI: 

1. Đối tượng trích lập: 

Điểm mới: Làm rõ, bổ sung các khoản nợ phải thu trích lập dự phòng 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. 

Việc xác định thời hạn quá hạn thanh toán để trích lập dự phòng được 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. Quy định này thống nhất với Chế độ kế toán doanh 

nghiệp hiện hành. Trước đây TT228 không đề cập. 

2. Chứng từ gốc làm căn cứ trích lập: 

Điểm mới: Trường hợp không có Đối chiếu công nợ được xác nhận bởi bên nợ, doanh 

nghiệp được sử dụng văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ/văn bản đòi nợ do doanh 

nghiệp đã gửi. 

Cụ thể, Điểm a, Khoản 1 Điều 6 TT48 quy định:  

- 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 dấu bưu điện hoặc 

xác nhận của đơn vị chuyển phát); 

=> Đây là điểm mới, tháo gỡ lớn cho các trường hợp con nợ “không chịu” ký Biên bản đối 

chiếu công nợ với Doanh nghiệp. 

Bổ sung nội dung: 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. 

3. Mức trích lập dự phòng đối với các doanh nghiệp nói chung: 

Không thay đổi, cụ thể: 

- 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. 
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4. Mức trích lập riêng đối với một số doanh nghiệp đặc thù: 

Điểm mới: 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. 

5. Đối với trường hợp trích lập dự phòng công nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán: 

Điểm mới: Mở rộng và làm rõ trường hợp được phép trích lập dự phòng công nợ phải thu 

chưa đến hạn thanh toán. 

Điểm c, Khoản 2 Điều 6 TT48 quy định:  

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 điểm 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 thể thực hiện 

được do đối 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 sổ kế toán) để trích lập dự phòng. 

6. Bổ sung quy định: 

Doanh nghiệp không thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phải thu quá thời hạn thanh 

toán phát sinh từ khoản lợi nhuận, cổ tức được chia do góp vốn đầu tư vào các doanh 

nghiệp khác. 

7. Xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi: 

Bổ sung thêm các trường hợp: 

- Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng (đối với các doanh nghiệp bình 

thường) 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 (đối với các doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng hóa) mà sau 01 năm tính từ thời 

điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ. 
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V. TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

1. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: 

Điểm mới: Bổ sung DỊCH VỤ vào đối tượng được trích lập dự phòng. 

2. Mức trích lập dự phòng: Không thay đổi. 

 


