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VACPA tổ chức Lễ vinh danh Hội viên cao cấp năm
2018 và Hội thảo “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2018
và Dự báo kinh tế năm 2019”
VACPA phát hành EBOOK 1.10 và Ebook 2.3 Kiểm
toán XDCB
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VACPA – ACCA phối hợp tổ chức thành công “Lễ ra mắt
Chứng chỉ Phối hợp lập BCTC quốc tế (IFR) & tặng sách
dịch Hướng dẫn áp dụng CMKiT quốc tế trong kiểm toán
đơn vị vừa và nhỏ của Liên đoàn kế toán quốc tế IFAC”
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Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết về cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia năm 2019
Tổng kiểm toán: Trốn thuế, chuyển giá rất nhức nhối
Những phát triển mới trong thực tiễn xử lý giao dịch
giữa các bên liên kết trên phạm vi quốc tế: Khả năng triển
khai áp dụng ở Việt Nam và lưu ý với các doanh nghiệp
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động của VACPA

VACPA – ACCA phối hợp tổ chức thành công “Lễ ra mắt Chứng chỉ Phối hợp lập BCTC
quốc tế (IFR) & tặng sách dịch Hướng dẫn áp dụng CMKiT quốc tế trong kiểm toán đơn vị
vừa và nhỏ của Liên đoàn kế toán quốc tế IFAC”

VACPA phát hành EBOOK 1.10

Toàn cảnh buổi lễ

Thực hiện Chiến lược phát triển Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020 và Tầm nhìn 2030 đã được Chính phủ Việt Nam phê
duyệt, tháng 5/2017 Bộ Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo lập Đề án “Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế/IFRS vào Việt
Nam”. VACPA nhận thức việc hỗ trợ để Bộ Tài chính triển khai áp dụng thành công IFRS và các Chuẩn mực kế toán quốc tế
vào Việt Nam nói chung, cũng như tăng cường năng lực Hội viên VACPA về IFRS nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín
nghề nghiệp của Hội viên nói riêng là hoạt động thiết thực theo tiêu chí hoạt động của Hội. Để cùng phối hợp, lập kế hoạch
nhằm thúc đẩy nhanh lộ trình đáp ứng các nhu cầu áp dụng các Chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam, ngày 08/11/2018 tại
Sydney- Australia, cùng song hành với Đại hội Kế toán thế gới lần thứ 20, VACPA và Hội kế toán công chứng Anh (ACCA) đã
chính thức ký Thỏa thuận hợp tác triển khai Chứng chỉ quốc tế IFR với mục tiêu nỗ lực hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện lộ trình áp
dụng IFRS và cập nhật Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong các năm tới.
Ngày 11/12/2018, VACPA nhận được thư chúc mừng của Lãnh đạo IFAC, Ông Kevin Dancey, Tân Tổng Giám đốc điều hành
IFAC về việc VACPA dịch và ra mắt bản dịch tiếng Việt của cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế
trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa” và hợp tác với ACCA trong việc ra mắt chứng chỉ phối hợp về Chuẩn mực báo cáo tài chính
quốc tế (IFRS) được cung cấp tại Việt Nam.

Dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan
khác của doanh nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải cập nhật và
tra cứu hàng ngày các văn bản pháp luật hiện hành.
Nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy
định của văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, thuận
tiện và hữu hiệu nhất, VACPA đã xây dựng “Công cụ hỗ
trợ tra cứu Văn bản” (Ebook).
Đáp ứng yêu cầu thực tế, VACPA đã thực hiện việc nâng
cấp Eook 1.9 được ban hành ngày 15/12/2017 lên phiên
bản Ebook 1.10 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên
quan đến kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày
15/12/2018. Trên cơ sở Ebook 1.9 đã phân loại các văn
bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, Ebook 1.10
tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để đáp
ứng yêu cầu thực tế.
Về kết cấu: Ebook được xây dựng trên phần mềm có ưu
điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục
các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy
định có liên quan. Ebook 1.10 gồm 03 phần:
 Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật
(tiếng Việt)
 Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành
 Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh
Từ phiên bản Ebook 1.7 đến phiên bản Ebook 1.10 có sự
tham gia chia sẻ thông tin của ICAEW với các thông tin
nghề nghiệp quốc tế bằng tiếng Anh tại phần thứ ba.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ICAEW đã hợp tác với
VACPA trong phiên bản Ebook 1.7 đến Ebook 1.10 này.

Thư chúc mừng của Lãnh đạo IFAC gửi Chủ tịch VACPA- Ông Phạm Sỹ Danh

Để quảng bá rộng rãi Chương trình hợp tác này, trong các ngày 20 và 21/12/2018 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, VACPA và
ACCA đã tổ chức “Lễ ra mắt Chứng chỉ Phối hợp lập Báo cáo Tài chính quốc tế (IFR) & giới thiệu, tặng sách (phiên bản tiếng
Việt) hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ của Liên đoàn Kế toán
Quốc tế IFAC”.

VACPA phát hành Ebook 2.3 Kiểm toán XDCB

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tài chính gồm các Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán, Vụ Giám sát Công ty
đại chúng (UBCK Nhà nước), Cục Tài chính Doanh nghiệp, Cục Quản lý Bảo hiểm, Vụ Tài chính - Ngân hàng, Vụ Hợp tác
quốc tế, Vụ Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước cùng các hội nghề nghiệp trong nước; Về phía VACPA có ông
Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch; PGS.TS. Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự; TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch; TS. Trần Khánh Lâm Tổng thư ký và một số Ủy viên VACPA; Về phía ACCA, bà Soo Yee Leong - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, Châu Úc và New
Zealand; Bà Nguyễn Thụy Minh Châu - Giám đốc ACCA Mê Kông, Bà Lê Thị Hậu, Giám đốc đào tạo, ACCA Mê kông và Bà
Nguyễn Mai Chi, Trưởng VP ACCA Hà Nội, cùng hơn 300 khách mời là đại biểu, giảng viên các trường đại học trên cả nước,
hội viên tổ chức của VACPA và các cơ quan báo chí, truyền hình…

Chủ tịch VACPA - Ông Phạm Sỹ Danh phát biểu tại buổi lễ

Ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục QLGS Kế toán,
Kiểm toán phát biểu chúc mừng buổi lễ

Trong hoạt động nghề nghiệp, việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế như chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS và
chuẩn mực kiểm toán quốc tế sẽ nâng cao sự tin tưởng của các nhà đầu tư và đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
của Việt Nam. Để có được “Lễ ra mắt Chứng chỉ Phối hợp lập Báo cáo Tài chính quốc tế (IFR) & giới thiệu, tặng sách Hướng
dẫn áp dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ của IFAC”, VACPA và ACCA đã nhận
được sự chỉ đạo sát sao và ủng hộ mạnh mẽ từ phía cơ quan quản lý nhà nước - Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ
Tài chính).
Cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa” bao gồm 2
phần: Phần 1 - “Các khái niệm cốt lõi” và Phần 2 - “Hướng dẫn thực hiện”, đưa ra các hướng dẫn, giải thích chi tiết và ví dụ
minh họa cụ thể, do đó VACPA tin rằng cuốn sách sẽ giúp DNKiT và KiTV hiểu rõ hơn cách thực hiện cuộc kiểm toán dựa trên
phương pháp đánh giá rủi ro, phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành, đặc biệt là khi kiểm toán khách hàng là
đơn vị nhỏ và vừa. Đây là tài liệu hướng dẫn chuyên môn có giá trị, có thể được sử dụng bởi nhiều bên với các mục đích khác
nhau.

Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp
kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết
toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm
một vị trí rất quan trọng. Do xây dựng cơ bản là một lĩnh
vực đặc thù, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm
nên việc tuân thủ các quy định trong quá trình đầu tư và
tính trung thực, hợp lý của BCQTDAHT liên quan đến hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật của nhiều thời kỳ. Vì
vậy, cần thiết phải xây dựng riêng “Công cụ hỗ trợ tra cứu
Văn bản liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự
án hoàn thành” (gọi tắt là Ebook kiểm toán xây dựng cơ
bản) nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các
quy định của văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán
báo cáo quyết toán dự án hoàn thành một cách nhanh
chóng, thuận tiện và hữu hiệu nhất.
Nhằm mục tiêu tiếp tục hỗ trợ hoạt động của hội viên,
VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Eook 2.2 kiểm toán
xây dựng cơ bản được ban hành vào tháng 12/2017 lên
phiên bản Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập
nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán
BCQTDAHT đến ngày 25/12/2018.
Hệ thống văn bản của Ebook 2.3 này đề cập đến toàn bộ
quá trình đầu tư xây dựng cơ bản kể từ khi lập dự toán
cho đến khi quyết toán dự án được phê duyệt do Nhà
nước ban hành. Riêng đối với các văn bản có tính chuyên
ngành (như an ninh, quốc phòng...), các đơn giá địa
phương theo từng thời kỳ, các thông báo giá, các định
mức riêng thì kiểm toán viên tự thu thập (từ Chủ đầu tư
hoặc Sở xây dựng, Sở Tài chính) trong quá trình thực
hiện kiểm toán.

Tọa đàm "Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán
và chất lượng BCTC đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế"

Bà Soo Yee Leong - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á,
Châu Úc và New Zealand (thứ nhất bên trái) và
Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA trao tặng học bổng học chứng chỉ IFR
và tặng sách IFAC cho các giảng viên đại học khu vực phía Bắc

Quyển sách này cũng là nguồn tham khảo để xây dựng tài liệu đào tạo, cập nhật kiến thức, tài liệu hướng dẫn đánh giá chất
lượng các cuộc kiểm toán…của doanh nghiệp kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, VACPA và
ACCA hy vọng rằng cuốn sách cũng sẽ cung cấp các hiểu biết sâu sắc hơn, hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập của các đối tượng
quan tâm khác như giảng viên, các nhà nghiên cứu, sinh viên các trường đại học nhằm tiếp tục cung cấp thêm các hướng dẫn
quan trọng, cụ thể khi thực hiện một cuộc kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán, đặc biệt cho khách hàng là đơn vị
nhỏ và vừa.

Văn bản trên Ebook 2.3 kiểm toán xây dựng cơ bản được
tập hợp từ cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính
phủ, Bộ Xây dựng, Bộ kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính,
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Công
an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền
thông, Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng
Nhà nước, Tổng cục thuế...

Văn hóa doanh nghiệp
6 bài học từ văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

Thông qua các giải thích và ví dụ minh họa, quyển sách sẽ hướng dẫn cách thực hiện cuộc kiểm toán dựa trên rủi ro cho đơn
vị nhỏ và vừa, giúp kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán có chất lượng cao và hiệu quả về chi
phí.
Tại Hội thảo, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đã khẳng định “VACPA xác định việc phối hợp với ACCA để thực hiện
chương trình đào tạo về IFRS là một bước đi quan trọng trong Chiến lược phát triển của mình để quảng bá và mở rộng hợp
tác quốc tế, giúp lộ trình hội nhập nghề nghiệp kế toán, kiểm toán theo hướng nhanh nhất và bền vững nhất. Đồng thời,
VACPA cũng tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp này giữa 2 Hội sẽ duy trì vị thế tiên phong của VACPA và ACCA với vai trò là nhân
tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề kế toán - kiểm toán Việt Nam hội nhập và phát triển theo các chuẩn mực
quốc tế”. Trong thư chúc mừng sự kiện này của ông Kevin Dancey - Tổng Giám đốc điều hành IFAC gửi Chủ tịch VACPA đã
nhấn mạnh “Chúng tôi tin rằng dự án đào tạo sẽ mang lại lợi ích cho nghề nghiệp kế toán, tài chính trong nước…” và đó cũng là
mục tiêu, là phương châm hành động của VACPA.

Văn hoá kinh doanh được coi là cốt lõi trong hoạt
động xây dựng và quản trị quan hệ trong mỗi doanh
nghiệp hiện đại. Người Nhật từ trước tới nay luôn nổi
tiếng về tính kỷ luật và hiệu quả cao trong lao động.
Sau đây là 6 bài học mà trang Askmen tổng hợp từ nền
văn hóa kinh doanh độc đáo đã đem lại thành công cho
doanh nhân xứ sở hoa anh đào.

1. Trân trọng danh thiếp
Toàn cảnh buổi lễ tại Tp. Hồ Chí Minh

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ

Một phần cũng hết sức quan trọng trong buổi lễ đó là Hội thảo, tọa đàm “Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán và chất lượng
BCTC đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, là cuộc đối thoại giữa Lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước là Cục Quản lý giám sát
Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính), Vụ Giám sát công ty đại chúng (UBCK Nhà nước), Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán
Tp. Hồ Chí Minh (HoSE), Lãnh đạo VACPA và một số công ty kiểm toán như KPMG, PwC và AASC. Các nội dung trao đổi tại
cuộc tọa đàm xoay quanh về lộ trình và sự chuẩn bị cho IFRS cũng như việc khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết áp dụng
IFRS, từ đó cũng đã đưa ra các khuyến nghị với các trường Đại học trong việc cải cách giáo trình đào tạo nhằm đáp ứng được
yêu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các câu hỏi về việc sử dụng hiệu quả cuốn sách để phù hợp với thực tiễn hành nghề
trong kiểm toán BCTC của Việt Nam cũng đã được diễn giả chia sẻ cụ thể và đầy đủ với các đại biểu.
Trong năm 2018, VACPA đã nỗ lực hoàn thành nhiều nội dung công việc chuyên môn, trong đó việc ra mắt sản phẩm là tài liệu
“Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ của IFAC”, “Những nguyên tắc
kế toán quản trị toàn cầu”…là sự cố gắng lớn cùng với việc phối hợp hiệu quả của các Hội nghề nghiệp quốc tế, sự đóng góp
tích cực của các công ty kiểm toán là Hội viên VACPA, sự chỉ đạo sát sao của cơ quan quản lý Nhà nước. VACPA hy vọng
cuốn sách này, cùng với các ấn phẩm chuyển môn khác mà VACPA đã phát hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ
kiểm toán, hỗ trợ đắc lực cho các DNKiT và Kiểm toán viên cũng như phát triển hơn nữa nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại
Việt Nam.

VACPA tổ chức khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu” và
Job Tour dành cho sinh viên Đại học Điện lực
Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác sau lễ ký biên bản với Khoa Kinh tế & Quản lý của trường Đại học Điện lực, Hội kiểm
toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu
Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản” tại Hà Nội từ ngày 22,23/11 & 29,30/11/2018 cho 36 sinh viên tham dự như môn học tín chỉ
bắt buộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán trong chương trình học của các sinh viên năm cuối.
Tham gia giảng dạy trực tiếp có TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA, ThS. Hoàng Thị Nga và

Một cuộc gặp gỡ làm ăn ở Nhật được bắt đầu bằng
meishi kokan - trao đổi danh thiếp kinh doanh rất trang
trọng. Khi nhận thiếp, các doanh nhân cầm bằng cả hai
tay, đọc kỹ, nhắc lại thật to các thông tin, và sau đó cất
chúng vào sổ đựng thiếp để sử dụng khi cần. Họ không
bao giờ nhét chúng vào trong ví, bởi điều đó thể hiện sự
bất kính.
Doanh nhân Nhật Bản coi trao đổi danh thiếp là một nghi
thức gây ấn tượng quan trọng khi gặp gỡ làm ăn. Sự trân
trọng chỉ ra đánh giá cao sự hợp tác lâu dài giữa hai bên,
do đó luôn cẩn trọng trong việc nhận và lưu giữ danh thiếp
của đối tác để bước đầu tạo lập mối quan hệ bền chặt.
2. Kính trọng tiền bối trong nghề
Một tập quán của người phương Đông là luôn hướng
điều phát biểu đầu tiên tới người có thứ bậc cao nhất hiện
diện ở đó. Và không bao giờ công khai phản bác ý kiến
của bậc trưởng bối và đồng thời lắng nghe ý kiến của
người đó.
Tại Nhật, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác này, tầm quan
trọng của một người tỉ lệ thuận với sự già dặn của họ. Do
vậy luôn linh hoạt và khéo léo trong ứng xử và quan hệ với
cấp trên và các đồng nghiệp lâu năm bởi họ sẽ sẵn sàng
đem kinh nghiệm và sự từng trải giúp đỡ và đề bạt những
người kính trọng họ.

3. Đề cao mục tiêu làm việc
Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức xếp hàng và hô
vang những khẩu hiệu của công ty như là một phương
thức truyền cảm hứng, động lực và lòng quyết tâm. Bên
cạnh đó, hoạt động này còn làm cho các mục tiêu của
công ty luôn được thôi thúc hoàn thành trong tâm trí mọi
người.
TS. Hà Thị Ngọc Hà
Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Giảng tại lớp học thực hành

ThS. Hoàng Thị Nga
Cán bộ chuyên môn, giảng viên lớp thực hành giải đáp
vướng mắc của sinh viên Đại học Điện lực

ThS. Lê Thị Hoàn - Cán bộ chuyên môn VACPA là các kiểm toán viên đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm từ công ty
kiểm toán.
Lớp học được chia thành các nhóm nhỏ gồm 2 học viên để triển khai với cách làm việc theo nhóm, phối hợp phân chia công
việc. Mỗi lớp đều có giảng viên chính và trợ giảng thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho các học viên. Các học viên
được trực tiếp sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và tài liệu, chứng từ, sổ kế toán thực tế của đơn vị
được kiểm toán. Từ đó giúp học viên trực tiếp thực hành kiểm toán, tiếp cận nhanh, biết cách trình bày giấy tờ làm việc, kiểm
tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần hành cơ bản như kiểm toán tiền; tài sản cố định; chi phí bán hàng, quản lý doanh
nghiệp; các khoản phải thu,… cũng như nắm được các yêu cầu cơ bản về xác định mức trọng yếu, lấy mẫu kiểm toán, tìm
hiểu kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát… Mỗi phần hành, ngoài phần lớn thời gian dành cho thực hành, các
học viên còn được trao đổi và tiếp thu các kiến thức chuyên sâu về pháp luật kế toán hiện hành và kinh nghiệm nghề nghiệp từ
những giảng viên đã thực tế làm việc lâu năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
Tiếp nối chương trình đào tạo thực hành kiểm toán cho sinh viên năm cuối chuyên ngành kiểm toán, Khoa Kinh tế quản lý, Đại
học Điện lực,VACPA đã tổ chức chuyến Job Tour và khóa học đào tạo kỹ năng mềm cho 37 sinh viên đến thăm quan và học
tập tại Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam (GTV) vào ngày 4/12/2018 và Văn phòng Hội kế toán công chứng
Anh (ACCA) Hà Nội vào ngày 6/12/2018. Mục đích của chương trình này là nhằm đem lại cơ hội cho sinh viên được tìm hiểu,
thăm quan, khảo sát về doanh nghiệp thực tế cũng như trang bị thêm các kỹ năng mềm trước khi đăng ký, nộp hồ sơ thực tập
tại các doanh nghiệp và công ty kiểm toán.

Có thể những hành động này khá hình thức nhưng nó là
hoạt động xây dựng lòng tự tôn và khắc sâu những mục
tiêu dài hạn của công ty cần được củng cố thường xuyên.
Không nhất thiết phải bắt chước người Nhật cách "tập thể
dục tập thể" hay "hô khẩu hiệu", hãy đơn giản xây dựng
văn hoá doanh nghiệp thân thiện và luôn tự nhắc nhở lẫn
nhau mục tiêu của doanh nghiệp.

4. Nghiêm túc trong công việc
Tại Nhật Bản, trong các cuộc họp, mỗi người luôn phát
biểu khá chậm rãi, rành mạch, còn người nghe rất tập
trung tinh thần. Đặc biệt là người Nhật thường "lim dim"
mắt khi tập trung lắng nghe, nhưng đó không hề là dấu
hiệu của sự chán chường, hãy chú ý.
Cốt lõi vấn đề là tạo ra không khí trang nghiêm tại nơi làm
việc. Sự hài hước hiếm khi được sử dụng, ngoại trừ trong
giờ giải lao và các hoạt động ngoại khoá. Nhờ đó công
việc sẽ sớm hoàn thành một cách hiệu quả nhất. Tuy
nhiên, cần tránh sự gò bó thái quá và căng thẳng trong
môi trường công việc. Quan trọng là đừng "tự nhiên như
ở nhà" và giữ tác phong nghiêm túc trong công việc, kéo
theo đó là sự nâng cao hiệu quả lao động.
5. Hết mình trong các hoạt động ngoại khoá

Sinh viên Đại học Điện lực thăm văn phòng làm việc
Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam

Sinh viên Đại học Điện lực thăm Văn phòng
Hội kế toán công chứng Anh (ACCA) Hà Nội

Kết thúc lớp học, các học viên đạt bài kiểm tra được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Thực hành kiểm toán theo
Hồ sơ kiểm toán mẫu báo cáo tài chính – cấp độ cơ bản”. Tổng hợp từ các đánh giá của học viên, khóa học đã nhận được tất
cả các ý kiến đánh giá tốt.

Sau một ngày làm việc hối hả, người lao động Nhật Bản
lại sẵn sàng cho các hoạt động giải trí, thư giãn. Các quán
rượu và karaoke là sự lựa chọn phổ biến. Nếu như tại nơi
làm việc họ tỏ ra trang nghiêm thì quầy rượu lại là nơi để
họ bùng nổ, bộc lộ bản thân và thiết lập mối quan hệ, chia
sẻ thông tin.
6. Xây dựng mối quan hệ chân thành
Các mối quan hệ rất được coi trọng ở Nhật Bản. Sự ủng
hộ từ nhiều người sẽ tạo cho họ lòng tự tin và sức mạnh.
Thực tế, các doanh nhân Nhật thường sắp xếp một cuộc
gặp gỡ cá nhân với cấp quản trị cao hơn để tranh thủ sự
tán thành và ủng hộ của cấp trên bên cạnh sự khích lệ từ
đồng nghiệp.
Do đó nếu có được sự tán thành của những người thành
đạt, bạn sẽ trở nên đáng tin cậy trong con mắt của nhiều
người và tạo nền tảng vững chắc để đảm nhận những vị
trí cao hơn. Nhiều người cho rằng đây là kỹ năng "PR bản
thân" và không đánh giá cao nó. Điều quan trọng trong
hoạt động này là sự chân thành và chân thật.

Lớp thực hành chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc khóa học

VACPA xin chúc mừng các bạn học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học “Thực hành kiểm toán theo
Hồ sơ kiểm toán mẫu BCTC” và trân trọng cám ơn trường Đại học Điện lực đã phối hợp cùng VACPA tổ chức thành công khóa
học.

Trích nguồn: Doanh Nhân Sài Gòn Online

Hội viên VACPA
VACPA tổ chức Lễ vinh danh Hội viên cao cấp năm 2018 và Hội thảo “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2018 và Dự báo kinh tế năm 2019”

Toàn cảnh buổi lễ

Ngày 14/12/2018 tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức “Lễ vinh danh Hội viên cao cấp, chúc mừng Hội viên tổ chức mới” năm 2018 và Hội thảo “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2018 và dự báo kinh tế
năm 2019”. Đến dự buổi lễ, có sự hiện diện của Giáo sư Viện sỹ, TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục
Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Ông Nguyễn Hùng Minh - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Tài chính), Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tê Trung
ương (diễn giả Hội thảo), các vị đại diện BCH VACPA cùng gần 70 đại biểu, đại diện các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học đã ký Biên bản hợp tác với VACPA và các Hội viên VACPA.
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA cho biết, trong suốt thời gian qua, VACPA đã nỗ lực phát huy vai trò của một hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, hoạt động theo đúng
phương châm “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích của Hội viên”. Để có được thành công này là kết quả cống hiến của các hội viên (kể cả hội viên tổ chức và
hội viên cá nhân) thông qua kết quả hoạt động nghề nghiệp của họ để góp phần quan trọng trong việc công khai minh bạch thông tin tài chính, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư
trong và ngoài nước, cơ quan nhà nước cũng như tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Việc tổ chức Lễ vinh danh Hội viên cao cấp thường niên chính là để tri ân những công hiến,
đóng góp của Hội viên cao cấp cho sự phát triển và hội nhập nhanh chóng, bền vững với khu vực và quốc tế của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam và vì sự phát triển của Hội Kiểm toán viên hành
nghề Việt Nam, ngôi nhà chung của các kiểm toán viên và những người hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cả nước. Chủ tịch VACPA cũng đã nhấn mạnh rằng, “Hội viên cao cấp” không chỉ là sự
tôn vinh cho một danh hiệu cao quý của Hội nghề nghiệp, mà còn là sự ghi nhận, trân trọng và mong muốn các Hội viên luôn gìn giữ danh hiệu và phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp “độc lập, chính
trực, khách quan, liêm chính”, có khả năng đổi mới và sáng tạo trong tổ chức quản lý và thực hành nghề nghiệp.

Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc

Đây là năm thứ 3 VACPA thực hiện tôn vinh danh hiệu “Hội viên cao cấp”- những lãnh đạo công ty kiểm toán có nhiều đóng góp cho hoạt động của VACPA cũng như ngành nghề kiểm toán độc
lập, nâng tổng số Hội viên cao cấp lên 104 người, trong đó năm 2016 là năm đầu tiên đã vinh danh 74 người, năm thứ 2 là vinh danh 18 người. Về số lượng Hội viên tổ chức, 13 công ty gia nhập
năm 2018 đã nâng số lượng Hội viên tổ chức của VACPA đến nay là 132 Hội viên trên tổng số khoảng 180 công ty kiểm toán trên cả nước.

Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán phát biểu chúc mừng buổi lễ

Theo Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính thì Bộ Tài chính luôn đánh giá cao vai trò, sự phát triển của VACPA, sự đóng góp hiệu quả của
VACPA không chỉ đối với các doanh nghiệp kiểm toán và còn với cơ quan quản lý Nhà nước; đồng thời, chúc mừng 12 Hội viên cao cấp được vinh danh năm 2018 và 13 Hội viên tổ chức gia nhập
VACPA năm 2018. Ông Chính mong muốn, trong thời gian tới, VACPA với các thành viên là công ty kiểm toán, kiểm toán viên tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, cũng như chất lượng báo
cáo kiểm toán, góp phần tăng tính minh bạch, công bằng cho nền kinh tế - xã hội đất nước.

Chủ tịch VACPA - Ông Phạm Sỹ Danh và Chủ tịch VUSTA - GS.TSKH Đặng Vũ Minh (ảnh thứ 4 từ phải qua trái)
trao Hội viên cao cấp cho các Hội viên VACPA được vinh danh năm 2018

Nhân dịp tổ chức Lễ “Vinh danh Hội viên Cao cấp VACPA”, VACPA đã tổ chức Hội thảo “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2018 và Dự báo kinh tế năm 2019”. Chủ đề do Ông Phan Đức Hiếu - Phó
Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tê Trung ương và Ông Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Chính sách kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW trình bày đã nhận được sự đánh
giá cao của các đại biểu tham dự. Hội thảo diễn ra sôi nổi với phần trình bày về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh - những mục tiêu và giải pháp cũng như tồng quan kinh tế Việt Nam năm
2018 và triển vọng năm 2019-2020.

Chủ tịch Danh dự VACPA - PGS.TS Trần Văn Tá và Tổng Thư ký VACPA - TS. Trần Khánh Lâm
trao chứng nhận Hội viên tổ chức cho các côngty kiểm toán mới gia nhập năm 2018

VACPA tin tưởng rằng, với đội ngũ Hội viên ngày càng gia tăng về chất lượng cũng như số lượng, Hội viên cao cấp của Hội ngày càng tăng đây là điều rất đáng tự hào và vinh dự to lớn, đồng thời
cũng là cơ hội để Hội viên VACPA nhận thức được trách nhiệm rất nặng nề để giữ vững vai trò nòng cốt, đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của nghề nghiệp trong
tương lai. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới, đạt được nhiều thành công hơn nữa, đóng góp tích cực và hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của nước nhà.

Các đai biểu tham dự buổi Lễ và Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Chúc mừng 03 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA – Tháng 12/2018

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”.
Trong thời gian vừa qua, VACPA đã nhận được sự ủng hộ của nhiều Công ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để góp phần phát triển, tăng sức mạnh cho VACPA và nghề nghiệp kế toán,
kiểm toán Việt Nam. VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận gia nhập VACPA như sau:
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Á Âu
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Kiểm toán FPF (www.fpfconsultancy.vn)
3. Công ty TNHH Dịch vụ Thuế và Kiểm toán Hà Nội
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng đến các hội viên tổ chức nêu trên.

Tin trong nước
Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
Ngay sau Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (sau đây gọi tắt là
Nghị quyết 02). Nghị quyết 02 sẽ tiếp nối các Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm
vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Quốc hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2019-2021: Tiếp tục nâng cao thứ hạng của Việt Nam tại các bảng xếp hạng quốc tế
Mục tiêu của Nghị quyết 02 là nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới (WB), Diễn đàn
Kinh tế Thế giới (WEF), Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Liên Hợp quốc (UN) về môi trường kinh doanh, năng
lực cạnh tranh…nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc CMCN 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh
doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động;
giảm chi phí đầu vào, chí phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh
tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4.
Theo đó, Nghị quyết nêu rõ: Mục tiêu nâng xếp hạng Môi trường kinh doanh - EoDB (của WB) lên 15-20 bậc, trong
năm 2019 tăng 5-7 bậc; Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh - GCI (của WEF) tăng 5-10 bậc, trong năm 2019 tăng từ
3-5 bậc; Nâng xếp hạng Đổi mới sáng tạo – GII (của WIPO) lên 5-7 bậc, trong năm 2019 tăng từ 2-3 bậc; Nâng xếp
hạng Hiệu quả logistics (của WB) lên 5-10 bậc; Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch (của WEF) lên 10-15 bậc,
trong năm 2019 tăng 7-10 bậc; Nâng xếp hạng Chính phủ điện tử (của UN) lên 10-15 bậc năm 2020.
Nghị quyết cũng đề ra những mục tiêu nâng xếp hạng một số chỉ số cụ thể nhằm cải thiện xếp hạng các chỉ tiêu nêu
trên. Trong đó, nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội (A2) lên 30-40 bậc, năm 2019 từ 7-10 bậc; Nâng
xếp hạng chỉ số Giao dịch Thương mại qua biên giới (A8) lên 10-15 bậc, năm 2019 từ 3-5 bậc; Nâng xếp hạng chỉ số
Vốn hoá thị trường chứng khoán (B7) lên từ 10-15 bậc, năm 2019 ít nhất 5 bậc; Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Ứng
dụng công nghệ thông tin (B5) lên từ 20-25 bậc, năm 2019 ít nhất 5 bậc; Nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp
luật (B1) lên từ 5-10 bậc, năm 2019 ít nhất 2 bậc; Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics
(D1) lên 3-5 bậc, năm 2019 từ 1-2 bậc.
Tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành được phân công làm đầu mối
Tại Nghị quyết 02, Chính phủ giao trách nhiệm làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số cho một số Bộ liên
quan. Trong đó, Bộ Tài chính được giao là đầu mối theo dõi việc cải thiện bộ chỉ số Giao dịch thương mại qua biên
giới(A8), Chỉ số Vốn hoá thị trường chứng khoán (B7) và cấu phần Nộp thuế trong chỉ số A2 (chỉ số Nộp thuế và bảo
hiểm xã hội).
Chính phủ cũng giao một loạt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ để thực hiện các nhiệm vụ
tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hoá các quy định về điều kiện kinh doanh; Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác
quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung
cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp
khởi nghiệp sáng tạo.
Trong đó, về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết
nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ đến hết năm 2019, thực hiện đầy đủ
các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành như áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá,
phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hoá; Chuyển mạnh sang hậu
kiểm, chủ yếu thực hiện tại giai đoạn lưu thông hàng hoá tại thị trường nội địa; Minh bạch về danh mục mặt hàng
kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS ở cấp độ chi tiết; minh bạch về chế độ quản lý và chi phí; Áp dụng dịch vụ công
trực tuyến cấp độ 4.
Trong quý I/2019, hoàn thành rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc hoàn thành quy định thủ tục hành chính trong công văn
hướng dẫn. Trước 6/2019, hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm
tra chuyên ngành và thực hiện công việc công khai đầy đủ danh mục này lên trang thông tin điện tử của Bộ quản lý
chuyên ngành.
Trong năm 2019, hoàn thành tập trung một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản
phẩm, hàng hoá.
Nghiên cứu, xây dựng giải pháp kỹ thuật kết nối đồng bộ hệ thống VNACC/VCIS và tất cả các thủ tục hành chính về
quản lý, kiểm tra chuyên ngành vào Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018.
Bộ Tài chính được giao chủ trì theo dõi tình hình và đánh giá kết quả thực hiện cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên
ngành; đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất với doanh nghiệp xuất nhập khẩu; định kỳ báo cáo, kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến tướng và các vấn đề mới phát sinh.
Về nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, Chính phủ giao
Ngân hàng Nhà nước báo cáo phương án cho phép nạp tiền mặt vào ví điện tử không qua tài khoản thanh toán ngân
hàng trước quý III/2019. Đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính liệt kê và công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt
buộc phải thanh toán qua ngân hàng, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật để khuyến

Ảnh minh hoạ: Chính phủ đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh thanh toán điện tử. Nguồn: Internet

khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về bất động
sản. Trước quý III/2019, Bộ Tài chính thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung
các quy định về cơ chế tài chính cho phép các tổ chức hành chính, sự
nghiệp và doanh nghiệp được chi trả phí dịch vụ cho các dịch vụ thanh
toán điện tử.
Về nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến
khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Chính phủ giao Bộ Tài chính
chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ sửa đổi và ban hành Thông
tư hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển của doanh nghiệp
nhằm thúc đẩy tinh thần, hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công
nghệ tại doanh nghiệp; cho phép doanh nghiệp tự chủ, tự quyết định sử
dụng quỹ nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp cho đổi mới sáng
tạo và đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo…
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phải coi việc cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm
ưu tiên, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ
tướng về việc thực hiện nhiệm vụ này. Các cơ quan phải thực hiện
nghiêm chế độ báo cáo, trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày
15/12, tổng hợp các báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả
thực hiện trong quý, cả năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng
Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trong năm 2018, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nổi bật như
xếp hạng môi trường kinh doanh được cải thiện 13 bậc so với năm
2016, chỉ số Hiệu quả logistics tăng 25 bậc, chỉ số Đổi mới sáng tạo
toàn cầu tăng 14 bậc. Hàng ngàn điều kiện kinh doanh bất hợp lý đã
được bãi bỏ. Công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hoá xuất nhập
khẩu đã được đổi mới cơ bản theo nguyên tắc đánh giá rủi ro, chuyển
từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với nhiều loại hàng hoá. Số lượng dịch
vụ công trực tuyến tăng nhanh. Hơn 50% doanh nghiệp đánh giá môi
trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn đáng kể.
Tuy nhiên, Chính phủ đánh giá xếp hạng môi trường kinh doanh,
năng lực cạnh tranh của Việt Nam mới ở mức trung bình khá trên
bình diện quốc tế. Đối với khu vực ASEAN, Việt Nam vẫn chưa thể
vào nhóm 4 nước dẫn đầu. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu người đứng
đầu các cơ quan trực thuộc phải coi việc cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu
tiên, nỗ lực hơn để đạt mục tiêu tăng thứ hạng trên thế giới và vào
nhóm 4 quốc gia dẫn đầu khu vực ASEAN.
Trích nguồn: HP
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Tổng kiểm toán: Trốn thuế, chuyển giá rất nhức nhối
Một khó khăn vướng mắc theo ông Hồ Đức Phớc, qua hoạt động kiểm
toán ngân sách, KTNN đối chiếu thuế đã phát hiện và kiến nghị tăng thu
NSNN với số tiền thuế truy thu khá lớn: Năm 2017, qua đối chiếu 2.497
doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại 47 tỉnh, thành phố, KTNN phát hiện
2.344 trường hợp có sai phạm (tương đương 94%) và kiến nghị xác
định nộp NSNN tăng thêm 1.351 tỷ đồng; trong 6 tháng đầu năm 2018,
qua đối chiếu thuế 1.433 doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại 24 tỉnh,
thành phố, KTNN phát hiện 1.287 (tương đương 90%) trường hợp có
sai phạm và kiến nghị xác định nộp NSNN tăng thêm 443 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, theo pháp luật thuế hiện hành đối tượng nộp thuế tự kê
khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm nên cơ quan thuế chỉ hậu kiểm được
khoảng 18% trong tổng số các doanh nghiệp nộp thuế (có nghĩa khoảng
82% đang là khoảng trống chưa được cơ quan nào kiểm tra, phát hiện).
Việc trốn thuế, chuyển giá đang trở nên nhức nhối, hiện làm thất thu lớn
NSNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

TPO - Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã phát hiện
chuyển giá, trốn thuế ở các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nước ngoài, như Unilever, Sabeco... truy thu ngân
sách hàng chục nghìn tỷ đồng.
Tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/12/2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo đề
nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 vào Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2019. Theo Tổng kiểm toán, việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của KTNN,
của Tổng KTNN; làm rõ và đầy đủ phạm vi, đơn vị được kiểm toán phù hợp với đối tượng kiểm toán theo quy định
của Hiến pháp.

Đáng lưu ý theo ông Phớc, thời gian qua, KTNN đã phát hiện chuyển
giá, trốn thuế ở các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nước ngoài, như
Unilever, Sabeco... truy thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng. Cuộc
kiểm toán chuyên đề công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại Tổng
cục Thuế và 19 tỉnh, thành phố, KTNN kiến nghị xử lý về số liệu liên quan
đến việc thực hiện hoàn thuế chưa phù hợp quy định 1.396 tỷ đồng.
Hay việc kiểm toán các dự án BOT đã giảm 222 năm thời gian thu phí
của 61 dự án, kiến nghị những bất cập về cơ chế, chính sách. Kiểm toán
30 dự án BT giảm 4.500 tỷ đồng. Kiểm toán các khu đô thị, truy thu hàng
chục tỷ đồng. Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai đã phát hiện nhiều
sai phạm của cơ quan quản lý và chủ đầu tư, truy thu hàng nghìn tỷ
đồng.

“Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của chủ đầu tư nhưng việc kiểm toán lại phải
thực hiện thông qua các cơ quan nhà nước nên rất khó khăn trong công tác kiểm toán”, ông Phớc cho hay.
Theo Tổng Kiểm toán, để tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, cần sửa đổi, bổ sung Luật KTNN theo hướng bổ sung
đơn vị được kiểm toán ở Điều 55 cho đầy đủ bao gồm: Người nộp thuế; tổ chức sử dụng, khai thác đất đai, tài
nguyên khoáng sản; tổ chức khác có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Tổng KTNN quy định cụ thể mục tiêu, nội dung và phương pháp kiểm toán đối với các đối tượng quy định tại Khoản
này.

Tổng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị bổ sung vào Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh, trình Quốc hội xem xét cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7
(tháng 5/2019) và thông qua vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2019). Tuy
nhiên, nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần cân
nhắc xem dự án nào làm trước, dự án nào làm sau, bởi chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đã rất nhiều.
Trích nguồn: Luân Dũng (Tiền Phong)

Đem đến hình thức đào tạo mới về quản trị doanh nghiệp
Vừa qua, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) phối hợp với Đại sứ quán Anh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch chứng khoán Hà
Nội (HNX) và Viện thành viên hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) đồng tổ chức buổi hội thảo “False Assurance - Vấn đề đạo đức dưới góc nhìn của quản trị doanh nghiệp”.
Với phương thức cập nhật kiến thức hoàn toàn mới thông qua bộ phim đào tạo đầu tiên do ICAEW sản xuất, hội thảo
đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, kiểm toán viên, các giảng viên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm
toán kinh tế và tài chính của các trường đại học cùng các diễn giả về quản trị.
Tại hội thảo, các doanh nghiệp và giảng viên dõi theo và phân tích các tình huống trong diễn biến 2 năm “sóng gió”
của một công ty giả định, dựa trên các tình huống thật để thảo luận về các vấn đề đạo đức, những thách thức và các
quyết định khó khăn trong các tình huống kinh doanh và điều hành quản trị doanh nghiệp.
Bộ phim False Assurance đã được hầu hết các công ty kiểm toán lớn, bao gồm Big4, các ngân hàng lớn cũng như
các trường đại học tại Anh và Úc mua bản quyền sử dụng để đào tạo cho các cấp từ nhân viên đến lãnh đạo. Tại Việt
Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), Trung
tâm Đào tạo AFA Research Education và Trường Đại học Kinh tế Luật TP. Hồ Chí Minh là những đơn vị đầu tiên mua
bản quyền bộ phim và sử dụng làm tài liệu giảng dạy và đào tạo.

Trích nguồn: Doanh nhân Sài Gòn Online

Tin Quốc tế
ICAS công bố 30 hãng kiểm toán hàng đầu năm 2018
(BKTO)- Vừa qua, Tạp chí Kế toán công chứng thuộc Viện Kế toán công chứng Scotland (ICAS) - cơ quan chuyên môn đầu tiên trên thế giới về kế toán
công chứng, đã công bố kết quả cuộc nghiên cứu và công bố danh sách 30 công ty kế toán, kiểm toán hàng đầu Vương quốc Anh và Scotland trong năm
2018 vừa qua.
Các hãng kiểm toán trong nhóm Big 4 tiếp tục thống trị thị trường tại Anh nói riêng và toàn cầu nói chung, bất chấp
các hãng kiểm toán khác đã nỗ lực bằng nhiều cách để cạnh tranh với họ.
PwC đứng đầu bảng xếp hạng với doanh thu 3.760 triệu Bảng, tính đến năm tài chính kết thúc vào 30/6/2018.
Deloitte xếp ở vị trí thứ 2 với doanh thu 3.580 triệu Bảng, tính đến năm tài chính kết thúc vào 31/5/2018. Vị trí thứ 3
thuộc về EY với 2.350 triệu Bảng, tính đến 30/6/2018. KPMG nằm trong top 4 với doanh thu 2.153 triệu Bảng tính
đến 30/9/2017. Grant Thornton giữ vị trí thứ 5 với 499,9 triệu Bảng tính đến 30/6/2018.
Để giữ vững vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng này, PwC đã không ngừng cam kết đầu tư mạnh vào các giải pháp
công nghệ hiện đại nhất. Tính riêng trong năm 2017, sự đầu tư mạnh mẽ của PwC vào các giải pháp công nghệ tiên
tiến đã mang lại hiệu quả cao trong công việc chuyên môn của hãng, được đánh giá cao trên toàn thị trường kiểm
toán.
Tương tự PwC, EY được đánh giá đã phát triển nhiều công nghệ hiện đại như các công cụ đánh giá tự động, sử
dụng máy móc để thiết lập mã số thuế chính xác, thậm chí, EY có thể thực hiện số công việc phải cần 15 giờ để hoàn
thành nhưng nay chỉ mất 3 giây. Tháng 8/2018, EY đã cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào kế hoạch phát triển các giải pháp
công nghệ mới trên toàn cầu và sẽ tiếp tục đổi mới trong hai năm tài chính tiếp theo.
PwC mạnh tay đầu tư vào công nghệ hiện đại

Tại Scotland, KPMG đã giữ vững vị trí hàng đầu của hãng đạt được từ năm ngoái. Các vị trí trong nhóm top 5 cũng
không có sự thay đổi nào so với năm tài chính 2017. Hãng kiểm toán Johnston Carmichael một lần nữa dành được
vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, sau KPMG, EY, PwC và Deloitte ở các vị trí đầu bảng.

người, nhân viên của EY là 954 người, PwC có 833 nhân lực, Deloitte sở
hữu 683 nhân viên và tại Johnston Carmichael, con số này là 650.

KPMG đã trở thành hãng kiểm toán đầu tiên trong nhóm Big 4 tăng số lượng nhân viên tại đây lên 4 con số, đạt 1.009

Trích nguồn:Thanh Xuyên-Báo Kiểm toán (Theo ICAS)

Tham khảo

ty A ở Anh Quốc không chứng minh được việc tuân thủ nguyên tắc thị
trường nói trên khi bán hàng cho công ty liên kết B ở Úc, cơ quan Thuế
của Anh Quốc có thể (và có quyền) điều chỉnh tăng lợi nhuận chịu thuế
của A lên mức mà theo họ là phù hợp với mức lợi nhuận theo “giá thị
trường”. Và thường sẽ không có việc điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu
thuế tương ứng tại Úc đối với công ty B.
Cần lưu ý rằng đối với các công ty đa quốc gia (MNC), theo xu hướng
toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua, các công ty
MNC cũng ngày càng hướng tới việc chia hoạt động sản xuất kinh doanh
thành nhiều công đoạn và nhiều khâu, trong đó mỗi công đoạn lại có thể
được thực hiện ở một nước khác nhau. Việc phân công từng công ty con
ở mỗi quốc gia thực hiện một công đoạn đem lại nhiều lợi ích cho các
công ty MNC: ví dụ: (i) để phát huy tối ưu lợi thế kinh doanh (competitive
advantage) của từng quốc gia, (ii) để thực hiện chuyên môn hóa nhằm
tăng năng suất, (iii) để đạt được lợi ích kinh tế theo quy mô, và/hoặc (iv)
để giảm thuế suất thực cho cả tập đoàn một cách hợp pháp. Có thể thấy
là không phải lúc nào giao dịch giữa các bên liên kết cũng nhằm để trốn
hay tránh thuế, mà phần nhiều là cho mục đích thương mại. Tuy nhiên
vấn đề là làm thế nào để chứng minh được “mục đích thương mại” chứ
không phải “mục đích thuế” với các cơ quan Thuế.
Trong thập kỷ vừa qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều thay đổi to lớn trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Với xu
hướng toàn cầu hóa (globalization) ngày càng gia tăng, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ đang ngày
càng giúp xóa nhòa khoảng cách về không gian, cũng như sự lớn mạnh nhanh chóng của các công ty đa quốc gia,
thì các quy định về thuế quốc tế cũng đang trải qua những thay đổi không ngừng với tốc độ thay đổi nhanh chưa từng
thấy.Trong những thay đổi gần đây về quy định thuế quốc tế, vấn đề Giao dịch giữa các bên liên quan (hay còn gọi là
chuyển giá) luôn nổi lên là một vấn đề trọng tâm và luôn là tâm điểm được bàn luận nhiều nhất.
Chuyển giá - vấn đề cần lưu ý với các công ty đa quốc gia
Thuật ngữ “chuyển giá” (transfer pricing) bản thân nó trong ngữ cảnh kinh doanh chỉ có nghĩa là “giá chuyển nhượng
trong giao dịch giữa các bên có liên kết”. Nhưng khi nói về khái niệm chuyển giá trong thuế, thuật ngữ này luôn bị
hiểu thành hàm ý là giá giao dịch trong nội bộ tập đoàn đã được cố ý “cân chỉnh” để tối ưu hóa thuế suất thực cho cả
tập đoàn.
Với cách hiểu như trên, cơ quan Thuế của rất nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang cố gắng đưa ra các quy định về
Chuyển giá với mục đích bảo vệ cho “cơ sở đánh thuế” (tax base) của mình theo phương châm “chống trốn thuế”
(thậm chí trong nhiều trường hợp là cả “chống tránh thuế”). Theo đó, nguyên tắc chung là để ngăn ngừa việc các tập
đoàn đa quốc gia chuyển dịch lợi nhuận (profit shifting) sang các quốc gia có mức thuế suất thấp, các cơ quan Thuế
sẽ yêu cầu các công ty là đối tượng chịu thuế trong phạm vi chế tài của mình phải chứng minh được rằng giá giao
dịch giữa các bên liên kết là tuân thủ nguyên tắc thị trường (arm's length price), hoặc nói cách khác, giá giao dịch
phải tương đương giá thị trường trong giao dịch tương tự giữa các bên không có liên quan. Thông thường nếu công

Dù các công ty con này nằm ở các quốc gia khác nhau và về mặt danh
nghĩa là các công ty hoàn toàn độc lập với nhau và độc lập với trụ sở
chính, về mặt thực chất chúng lại hoạt động như những bộ phận của một
tổ chức thống nhất và hầu như không có ranh giới về địa lý. Giữa các
công ty trong cùng tập đoàn, việc chia sẻ thông tin thường được khuyến
khích. Trong khi đó, cơ quan Thuế giữa các nước thì trong hầu hết các
trường hợp không hoạt động như những bộ phận của một bộ máy thống
nhất mà chỉ liên quan đến lãnh thổ của mình, với những quy định khác
nhau, ngôn ngữ khác nhau. Mỗi bên đều có những chỉ tiêu thu thuế cần
phải hoàn thành và việc một bên thu nhiều thuế không có nghĩa là bên
kia buộc phải thu ít thuế đi. Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thuế
của các quốc gia khác nhau cũng thường là tương đối hạn chế, ít ra là
hạn chế hơn nhiều so với việc trao đổi thông tin giữa các công ty trong
một tập đoàn đa quốc gia. Do đó, mặc dù không phải lúc nào giao dịch
giữa các bên liên kết cũng nhằm mục tiêu trốn thuế hay tránh thuế, nhiều
cơ quan Thuế luôn nhìn các giao dịch này theo hướng khá tiêu cực, một
phần do cơ quan thuế luôn cho rằng các tập đoàn MNC luôn có ưu thế
vượt trội về trao đổi thông tin so với sự hạn chế trong trao đổi thông tin
giữa các cơ quan thuế ở các quốc gia khác nhau.
Kết quả là các công ty MNCs thường chịu bất lợi tương đối khi bị các cơ

quan Thuế nghi ngờ và xử lý về vấn đề chuyển giá, nhất là ở những quốc gia mà cơ quan Thuế được giao nhiều
quyền hạn trong khi lại ít căn cứ vào các nguyên tắc quốc tế. Có những trường hợp, ví dụ, trụ sở có thể đầu tư vào
những phần mềm máy tính đặc thù hoặc đầu tư hệ thống quản lý đặc thù và khi tính phí cho công ty con, sẽ không có
“giá thị trường” để so sánh tương đương vì đơn giản là hệ thống đó sẽ không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác. Công ty sẽ
không có cách nào chứng minh được rằng giao dịch tuân theo giá thị trường và mục tiêu không phải để trốn thuế. Khi
đó khả năng cao là công ty sẽ bị đánh thuế trùng (ví dụ: bị áp mức lợi nhuận cao ở nước Anh trong khi lại không thể
khấu trừ chi phí theo mức đó ở nước Úc như ví dụ trên).
Do đó, các công ty Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài cần đặc biệt lưu ý đến các quy định về chuyển giá của từng
nước sở tại để thiết lập chính sách giá phù hợp. Cũng tương tự như vậy, các công ty MNC có đầu tư tại Việt Nam cần
lưu tâm tìm hiểu chính sách và quy định về chuyển giá của Việt Nam theo quy định hiện hành. Mặc dù quy định của
Việt Nam có nhiều điểm áp dụng theo quy tắc của OECD song cũng có khá nhiều quy định “đặc thù” có thể dẫn đến
tăng chi phí thuế cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không tuân thủ một cách chặt chẽ nhất (ví dụ như nguyên tắc
“bản chất quyết định hình thức” (substance over form).
Nguyên tắc giá thị trường
Nguyên tắc giá thị trường là một nguyên tắc rất quan trọng trong thuế quốc tế, được quy định trong Điều 9 của Hiệp
định mẫu về thuế của OECD (OECD Model Tax Convention). Mục đích của Điều 9 này là nhằm phân bổ một cách
phù hợp và công bằng nhất lợi nhuận chịu thuế của một công ty đa quốc gia cho các quốc gia mà tại đó công ty có
hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua việc ngăn chặn hoạt động chuyển dịch lợi nhuận không phải vì mục đích
thương mại mà nhằm mục đích trốn thuế.
Để xác định lợi nhuận của từng công ty trong một tập đoàn đa quốc gia (MNC), có thể áp dụng một trong hai phương
pháp chính như sau:
- Phương pháp “phân bổ từ trên xuống” (top down): lấy tổng lợi nhuận cả tập đoàn và phân bổ cho từng công ty con,
dựa trên một tiêu chí phù hợp, hoặc
- Phương pháp “lấy từ dưới lên” (bottom up): xét từng công ty một cách riêng rẽ và tính lợi nhuận riêng cho mỗi công
ty như một đối tượng độc lập với những bộ phận khác.
Hiện tại hầu hết các quốc gia đều áp dụng phương pháp “lấy từ dưới lên”, nói cách khác là xét riêng từng công ty xem
công ty nào thuộc quyền đánh thuế của mình theo nguyên tắc “nguồn thu nhập” hoặc theo nguyên tắc “cư trú”, rồi
dùng một phương pháp xác định giá thị trường đã quy định sẵn để tính (hoặc ấn định) lợi nhuận chịu thuế.
Theo đó, OECD đề ra một số phương pháp xác định giá, hoàn toàn dựa trên việc xác định lợi nhuận riêng rẽ của từng
công ty và dựa theo từng giao dịch. Dù được chia thành hai loại phương pháp song cả hai loại này đều dựa trên giao
dịch chứ không dựa trên phân bổ lợi nhuận:
1. So sánh dựa trên giao dịch (transaction-based methods): gồm ba phương pháp là:
a. So sánh giá giao dịch độc lập (Comparable Uncontrolled Price - CUP)
b. Phương pháp giá bán lại (Resale Price Minus), tương đương phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên
doanh thu theo Nghị định 20 ở Việt Nam
c. Phương pháp giá vốn cộng lãi (Cost plus), tương đương phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán

máy thống nhất của mình để tuân theo các quy định áp dụng riêng rẽ tại
từng quốc gia của từng “bộ phận”. Mục tiêu là vừa đảm bảo hiệu quả
kinh doanh, vừa đảm bảo tuân thủ thuế (mà lại vẫn có thể tối ưu hóa thuế
khi có thể).
Chương trình chống xói mòn cơ sở thuế BEPS
Một trong những bước phát triển lớn nhất về thuế quốc tế trong những
năm qua là BEPS – chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và ngăn
ngừa chuyển dịch lợi nhuận do OECD khởi xướng từ năm 2012 - 2013.
Xuất phát từ một báo cáo về cách thức các MNC sử dụng những “lỗ
hổng” trong luật thuế của các quốc gia đối với các giao dịch quốc tế để
giảm thiểu tổng số thuế phải nộp của cả tập đoàn (một cách hợp pháp)
bằng cách chuyển dịch lợi nhuận, BEPS đưa ra một chương trình hành
động gồm 15 điểm để ngăn và chống việc chuyển dịch lợi nhuận đó gây
ra sự xói mòn cơ sở thuế của các quốc gia. Mặc dù tên gọi của chương
trình không có từ nào về chuyển giá, trọng tâm của BEPS lại liên quan
mật thiết đến vấn đề chuyển giá vì việc chuyển dịch lợi nhuận được thực
hiện hầu hết thông qua giao dịch liên kết – do đó có ít nhất 4 trên 15 hành
động của BEPS là liên quan trực tiếp đến đề tài chuyển giá (cụ thể là
Hành động số 8, 9, 10 và 13). Hiện nay với việc các nước OECD mở
rộng phạm vi tham gia BEPS với “Inclusive Framework” (diễn đàn hợp
tác chung thực hiện BEPS) cho cả các nước không thuộc OECD (mà
Việt Nam vừa trở thành thành viên thứ 100 từ năm 2017 vừa qua),
BEPS đã trở thành một “phong trào” có tính toàn cầu và không một công
ty MNC nào có thể thờ ơ với BEPS khi xem xét và đánh giá dự án đầu tư
Trong khuôn khổ của BEPS cũng như Diễn đàn hợp tác chung, dự kiến
sẽ có nhiều sự phối hợp hành động của các cơ quan Thuế các nước. Ví
dụ thông qua hệ thống hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm 3
phần (Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc
gia) và các thỏa thuận song phương, các cơ quan thuế dự kiến sẽ có quy
trình trao đổi thông tin tự động. Do đó, việc truy cập dữ liệu về các hoạt
động của toàn bộ tập đoàn sẽ không còn khó khăn đối với cơ quan Thuế
của các quốc gia tham gia.
Trong bối cảnh đó, các công ty MNCs (bao gồm các doanh nghiệp Việt
Nam muốn đầu tư ra nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài đầu
tư vào Việt Nam) sẽ càng phải đảm bảo tính tuân thủ trong các giai đoạn,
từ khi lập kế hoạch đầu tư, cũng như sự đầy đủ của hồ sơ chứng từ khi
thực hiện dự án. Điều này đòi hỏi công sức và thời gian đầu tư lớn cũng
như đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, BEPS cũng đem lại
những lợi ích về lâu về dài, ví dụ như sẽ làm tăng sự chuyên nghiệp và
minh bạch của cơ quan Thuế của các quốc gia khi xử lý giao dịch vì họ
cũng phải tuân thủ theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế nhiều hơn,
hoặc sẽ giúp các tập đoàn có điều kiện có những thỏa thuận trước với cơ
quan Thuế như APA – đem lại lợi ích lớn cho việc lập kế hoạch của tập
đoàn.

2. So sánh dựa trên lợi nhuận giao dịch (transactional profit-based method): bao gồm:
a. So sánh tỷ suất lợi nhuận thuần (transactional net margin)
b. Phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết (profit split)
Mặc dù OECD không đề xuất, song một phương pháp được sử dụng tương đối phổ biến ở Mỹ và Canada là áp dụng
tỷ suất lợi nhuận so sánh (Comparable Profits method, CPM), một biến thể của phương pháp so sánh tỷ suất lợi
nhuận thuần. Ngoài ra, còn một phương pháp nữa mà OECD không (hoặc chưa) thừa nhận là phương pháp “Phân
bổ lợi nhuận toàn cầu theo tỷ lệ” (global formulary apportionment).
Vấn đề là việc xác định giá thị trường hoặc giá hợp lý (arm's length price) chưa bao giờ là một việc dễ dàng không chỉ
riêng ở lĩnh vực thuế. Một hệ quả hoàn toàn dễ hiểu là sẽ có nhiều khúc mắc giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế
xung quanh cơ chế xác định giá thị trường.Trong lĩnh vực thuế thì vấn đề chủ yếu của giá thị trường là nó dựa vào
nguyên tắc xác định cho từng công ty riêng rẽ. Song như đã nêu trên, trong bối cảnh hiện tại, nhiều công ty con của
tập đoàn đa quốc gia hoạt động như một bộ phận của một bộ máy duy nhất chứ không phải là một công ty riêng rẽ, do
đó việc so sánh giá hay lợi nhuận của các công ty một cách riêng rẽ theo quốc gia bằng các phương pháp xác định
giá thị trường như hiện tại ở nhiều quốc gia theo mô hình của OECD là khá khiên cưỡng và cũng chưa hẳn là thật sự
công bằng.
Tuy nhiên, do sự phổ biến hiện tại của việc áp dụng phương pháp “lấy từ dưới lên” trên phạm vi quốc tế, các công ty
đa quốc gia không có cách nào khác là phải tìm cách điều chỉnh giá chuyển nhượng nội bộ giữa các bộ phận trong bộ

Với vai trò Hội nghề nghiệp kế toán kiểm toán tài chính quốc tế, ACCA là
thành viên chính thức tại các diễn đàn thuế khu vực và quốc tế thông qua
các nghiên cứu do ACCA Anh quốc chủ trì và mạng lưới quốc tế các
chuyên gia, hội viên và học viên ACCA có kinh nghiệm làm việc trong các
môi trường doanh nghiệp quốc tế. Sự đóng góp của chuyên gia thuế
quốc tế từ các quốc gia, nhất là những quốc gia mà ACCA triển khai các
kỳ thi thuế theo quy định của quốc gia đó (ví dụ như Việt Nam) là lợi thế
để ACCA đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách và triển khai
thực hiện chính sách về giá giao dịch liên kết cũng như BEPS. Chủ đề
thuế, trong đó có Chuyển giá và BEPS, là chủ đề thường niên của
chương trình cập nhật kiến thức ACCA tổ chức dành cho các hội viên tại
Việt Nam nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, cập nhật xu hướng quốc tế,
tăng khả năng tuân thủ, tránh rủi ro về pháp lý cho các doanh nghiệp
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra
nước ngoài, với hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ trong sự phát triển
của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
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