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

Số: 56/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 
12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm 

cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán 

Càn cứ Luật kiểm toán ổộc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; 
Căn cứ Nghị định sổ 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiêt và hướng dân thi hành một so điểu của Luật kiêm toán độc ỉập; 
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chỉnh; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kể. toán và kiểm toán; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều 

của Thôfg tư sổ 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
cập nhật kiên thức hàng nãm cho kiếm toán viên đăng kỷ hành nghê kiêm toán. 

Điều lẵ Sửa đổi, bổ sung một sổ điểu của Thông tư số 150/2012/TT-
BTC như sau: 

1. Điều 3 Thông 'cư số 150/2012/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau: 
" Điều 3. Đối tư-ọiig cập nhật kiến thức 
Đối tượng cập nhật kiến thức là kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên 

đăng ký hành nghề kiểm toán; trừ trường hợp đăng ký hành nghề kiểm toán lần 
đầu trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 
của năm sau năm được cấp chứng chỉ kiểm toán viên." 

2. Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 150/201.2/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung 
như sau: 

"2. Kiểm toán viên không hành nghề kiểm toán trong thời gian từ 24 tháng 
liên tục trớ lên tính đến thời điểm đăng, ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến 
thức tr ong năm trưởc liền kề nảm đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có tối 
thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam và 
08 giờ cập nhật kicn thức về đạo đức nghề nghiệp." 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 7 Điều 11 và bổ sung Khoản 8, Khoản 9 
Điều 1 ỉ Thông tư số 150/2012/TT-BTC như sau: 

a) Điểm b Khoản 7 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
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"b) Kiểm toán viên tham gia các buổi thảo luận, rà soát, cho ý kiến về nội 
dung các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuấn 
mực đạc đúc nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam được tính theo tỷ lệ 01 
giờ tham gia bằng 01 giờ cập nhật về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam. 
Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 04 giờ/buoi họp và không 
quá 08 giò/ngày họp." 

b) Bổ sung Khoản 8, Khoản 9 Điều 11 như sau: 
"8. về việc tính giờ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề là 

thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán: 
a) Chỉ tính giờ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề là thành 

viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán có tên trong Quyết định kiểm 
tra chất lượng dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính (hoặc úy ban Chứng khoán 
Nhà nước) và trực tiếp đi kiểm tra tại các doanh nghiệp kiểm toán; 

b) Kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch 
vụ kiểm toán được tính 08 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán 
của Việt Nam cho 01 buổi đi kiểm tra, 16 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kể 
toán, kiểm toán của Việt Nam cho 01 ngày đi kiểm tra; 

c) Kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch 
vụ kiêm toán tham gia khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra do 
Bộ Tài chính (hoặc ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức được tính theo tỷ lệ 
01 giờ tham gia tập huấn bằng 01 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, 
kiêm toán của Việt Nam. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 
04 giờ/buổi tập huấn và không quá 08 giờ/ngày tập huấn. 

9. về việc tính giờ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề là 
giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra 

Kiểm toán viên hành nghề là giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ 
tục, nghiêp vụ kiểm tra do Bộ Tài chính (hoặc ủy ban Chứng khoán Nhà nước) 
tổ chức được tính theo tỷ lệ 01 giờ giảng bằng 01 giờ cập nhật kiến thức về pháp 
luật kể toán, kiểm toán của Việt Nam. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến 
thức không quá 04 giờ/buổi giảng và không quá 08 giờ/ngày giảng. Trường hợp 
kiêm toán viên hành nghề vừa là giảng viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, 
nghiệp vụ kiểm tra vừa là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán 
tham gia khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nehiệp vụ kiếm tra thì chỉ được tính 
giờ cập nhật kiến thức với vai trò là giảng viên." 

4. Điều 12 Thông tư số 150/2012/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau: 
" Điều 12. Chua đủ giờ cập nhật kiến thức 
1. Trường hợp không có đủ thời gian cập nhật kiến thức theo quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư này vì những lý do đặc biệt (thai sản, ốm đau 
kéo dài trên 02 tháng; hoặc ốm đau đột xuất vào đúng thời gian tô chức lớp học 
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cập nhật kiến thức cuối cùng đã đãng kv trong năm về nội dung có số giờ cập 
nhật kiến ĩhức bị thiếu), kiểm toán viên sẽ được hoãn giờ cập nhật kiến thức 
trong năm neu đảm bảo tất cả các điều kiện sau: 

a) Đã cập nhật kiến thức ít nhất 20 giờ; 
b) C.Ó đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức (theo mẫu Phụ lục 07/CNKT) 

đê được hành nghề kiểm toán trong năm sau và gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/8 
hàng năm; 

c) Có tài liệu chứng minh cho những lý do nêu trên. 
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn và các tài 

liệu liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính có văn bản 
thông báo cho kiểm toán viên về việc được hoãn hoặc không được hoãn giờ cập 
nhật kiến thức. 

Kiểm toán viên được hoân giờ cặp nhật kiến thức trong năm này được tiếp 
tục hàrih nghề trong năm sau nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn 
thiếu trước ngày 15/12 năm này và báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về 
việc hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức trước ngày 25/12 năm này. 

Trường hợp đến hết ngày 15/12 năm này mà kiểm toán viên không cập nhật 
đủ so giờ theo quy định hoặc quá ngày 25/12 năm này mà Bộ Tài chính không 
nhậỉ 1 được văn bản báo cáo tình hình hoàn thành giờ cập nhật kiến thức thì kiểm 
toá n viên sẽ bị đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau." 

5. Bổ sung Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 150/2012/TT-BTC như sau: 
"4. Đối với kiểm toán viên hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra trực tiếp 

đi kiểm tra tại các cloanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề là giảng 
viên khóa tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra, kiểm toán viên hành 
nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán tham gia khóa tập 
huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra, tài liệu chứng minh giờ cập nhật 
kiến thức là giây xác nhận của cơ quan ra quyết định kiểm tra, trong đó ghi rõ họ 
vả. tên, số chứng chỉ kiểm toán viên của kiểm toán viên hành nghề." 

6. Mục 3 Phụ lục số 06/CNKT Thông tư số 150/2012/TT-BTC được sửa 
đối, bổ sung như sau: 

n f 1 ề 
"3. l ông hợp thời gian cập nhật kiên thức của các kiêm toán viên: 

Sô 
TT 

< ] )  

Họ và tên ® Chúng chi K.TV Số giờ CNKT từng lớp Tông sô giờ CNKT Sô 
TT 

< ] )  

Họ và tên ® 
Sô Ngày 

cấp 
Lớp 1 
(ngày 

(giờ) 

Lớp 2 
(ngày 

(giờ) 

Kê 
toán, 
kiểm 
toán 

Đạo 
đức 
nghề 

nghiệp 

Khác 

1 Tông cộng 
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Ghi chú: (1) sắp xếp theo từng doanh nghiệp kiểm toán, tăng dần theo số chứng chỉ kiểm toán 

viên; 

(2) Kc cả giảng viên nếu giảng viên là kiểm toán viên có tính giờ cập nhật kiến thức. 

7. Bố sung mẫu Đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức (Phụ lục sô 07/CNKT). 

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Việc đăng ký hành nghề kiểm toán đối với trường hợp được cấp chúng 
chỉ kiểm toán viên năm 2014 được áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 
Thông tư này. 

2. Kiếm toán viên hành nghề đã được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn 
bản cho hoãn giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 
150/20] 2/TT-BTC thực hiện theo văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2015. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài 

chính để nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng TW và các ban cùa Đảng; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Toà án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Phòng Thương mại và Cồng nghiệp Việt Nam; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phó trực thuộc TW; 

- Sỏ' Tài chính, Cục Thuế các tình, thành phố trực thuộc TW; 

- Các công ty kiểm toán; 

- Hội Kiểm toán viần hành nghề Việt Nam; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Vu Pháp chế (Bộ Tài chính); 

- Wobsite Bộ Tài chính; 

- Còng báo; 

- Luu: VT, Vụ CĐKT.ụsc) 
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Phụ lục số 07/CNKT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/20ỉ5 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

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

ĐƠN XIN HOẰN GIỜ CẬP NHẬT KIÉN THỨC NĂM ...(1) 
• • 

Kính gửi: Bộ Tài chỉnh 
(Vụ Chế độ Kế toán và kiểm toán) 

rp Ạ y A Ể 1 > Tên tôi là: 
Năm sinh: 
Chứng chỉ kiểm toán viên số: cấp ngày 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: cấp ngày .../ệ.ề/ẵề., 

thời hạn đăng kỷ hành nghề kiểm toán từ ngà)' đến ngày .ề.tại Công 
ty 

Năm tôi đã cập nhật kiến thức được ..ằ giờ (tính từ ngày 16/8 năm 
trước đến ngày 15/8 năm sau), trong đó cỏ: ... giờ về pháp luật kế toán, kiểm toán 
của Việt Nam, ... giờ về đạo đức nghề nghiệp. Dối chiếu với quy định thì tôi còn 
thiếu tổng số ... giờ, trong đó thiếu: ... giờ về pháp luật kế toán, kiểm toán của 
Việt Nam, .ẵ. giờ về đạo đức nghề nghiệp. 

Tôi làm đan này xin hoãn giờ cập nhật kiến thức năm để được hành 
nghề kiểm toán năm ..Ế(2) 

* Lý dơ xin hoãn: 

* Tài liệu chứng minh kèm theo bao gồm: 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của 
các tài liệu gửi kèm theo đơn này. 

Ghi chú: (1) Ghì năm thiếu giờ cập nhật kiến thức 
(2) Ghi năm liền sau năm thiếu giờ cập nhật kiến thức 

,.ế, ngày ... tháng ... năm ... 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 
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