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Lời cám ơn của AASC nhân kỷ niệm 30 năm thành lập (13/5/1991 - 13/5/2021) 5

VACPA tham gia phỏng vẫn trực tuyến với Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) về tiến trình gia nhập
trở thành thành viên chính thức của IFAC 

VACPA tổ chức thành công lớp đào tạo thực hành trực tuyến miễn phí cấp độ trợ lý Kiểm toán viên

VACPA tổ chức các lớp CNKT online tháng 5 theo kế hoạch đào tạo CNKT năm 2021 và lớp CNKT
miễn phí dành cho Hội viên

VACPA thành lập Ban soạn thảo 20 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2021

VACPA Tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-
NHNN ngày 15/12/2011
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VACPA triển khai các chương trình hợp tác với các trường Đại học

HOẠT ĐỘNG
HỘI VIÊN VACPA

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 về Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2021 ngày 14/5/2021 về việc tiếp tục kéo dài thời hạn giảm giá
dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021

Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

VACPA tổ chức khóa Ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2021 tại Đà Nẵng
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Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu
và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành
viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
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Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 Hướng dẫn một số nội dung về
đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định
tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018;
Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020
của Chính phủ
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 NỔI BẬT CỦA VACPA

     Để triển khai kế hoạch soạn thảo, tháng 05/2021, VACPA đã thực hiện huy động nhân sự để thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo

CMKiT Việt Nam năm 2021 từ: (i) Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán; Vụ Pháp chế); (ii) Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước (Vụ Giám sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý chào bán chứng khoán); (iii) Các doanh nghiệp kiểm toán; (iv) Các trường đại học; (v)

VACPA, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, nhân sự của Ban soạn thảo CMKiT năm 2020. 

     Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

Kiểm toán độc lập và hợp đồng giao việc số 398/BTC-QLKT ngày 14/05/2021 với Bộ Tài chính, VACPA tiếp tục nghiên cứu, soạn

thảo 20 Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (CMKiT) năm 2021 phù hợp với những thay đổi của hệ thống CMKiT quốc tế và thực tiễn

của Việt Nam, bao gồm các nhóm chuẩn mực: (i) Nhóm Chuẩn mực kiểm toán 200-299 (nguyên tắc và trách nhiệm chung); (ii)

Nhóm Chuẩn mực kiểm toán 300-499 (đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý đối với rủi ro đã đánh giá); (iii) Nhóm Chuẩn mực kiểm

toán 500–599 (bằng chứng kiểm toán); (iv) Nhóm Chuẩn mực kiểm toán 600–699 (sử dụng công việc của các bên khác). Đối với 10

CMKiT liên quan đến Báo cáo kiểm toán, VACPA đã soạn thảo và trình Bộ Tài chính trong năm 2020.

     VACPA nhận được công văn số 1290/TTGSNH6 ngày 22/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám

sát Ngân hàng) về việc lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-NHNN

ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

hàng nước ngoài (sau đây gọi là “Dự thảo”). Nhận thấy, Dự thảo ảnh hưởng trực tiếp đến các dịch vụ mà doanh nghiệp kiểm toán

(DNKT) cung cấp cho tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, VACPA đã đăng website, fanpages của VACPA và gửi email để xin ý

kiến các DNKT. Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo và tổng hợp ý kiến tham gia của các DNKT, VACPA đã gửi công văn chính thức số

243-2021/VACPA ngày 19/05/2021 về việc tham gia ý kiến cho Dự thảo.

     Về cơ bản VACPA nhất trí với Dự thảo, tuy nhiên VACPA có ý kiến về các

dịch vụ mà tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại yêu cầu DNKT cung cấp

(được nêu tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 1, Dự thảo). Khi cung cấp các dịch

vụ cho tổ chức tín dụng, DNKT phải tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp

phù hợp về dịch vụ đảm bảo (trong đó có dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét

thông tin tài chính quá khứ, dịch vụ đảm bảo khác) và dịch vụ phi đảm bảo. 

     Sau khi hoàn thiện danh sách Ban soạn thảo, VACPA dự kiến sẽ tổ chức họp Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt Nam trong tháng

06/2021 để thảo luận kế hoạch triển khai, cách thức tiến hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, từng thành viên.

HOẠT ĐỘNG

 VACPA THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO 20 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN
VIỆT NAM NĂM 2021

1

****

     VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các đơn vị, thành viên, quá trình soạn thảo 20

CMKiT năm 2021 sẽ được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

VACPA THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA THÔNG TƯ 39/2011/TT-NHNN LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG VÀ CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

      Ngoài ra, VACPA còn góp ý về các vấn đề khác như: Quy định về thời gian luân chuyển tổ chức kiểm toán độc lập; trường hợp

báo cáo kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

      Các ý kiến tham gia của VACPA là căn cứ để Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng) xem xét hoàn thiện

Dự thảo.

****

     Để có cơ sở pháp lý cho các DNKT triển khai thực hiện, VACPA đã đề nghị

Ngân hàng Nhà nước có buổi làm việc với Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám

sát Kế toán, Kiểm toán) - là cơ quan ban hành chuẩn mực nghề nghiệp,

VACPA - là cơ quan soạn thảo chuẩn mực nghề nghiệp và các DNKT để trao

đổi nội dung, mục đích, yêu cầu của từng loại dịch vụ và từ đó xác định: (1)

Các loại dịch vụ mà DNKT cung cấp là dịch vụ đảm bảo hay dịch vụ phi đảm

bảo (dịch vụ liên quan); (2) Nếu là dịch vụ đảm bảo thì xác định rõ là: (i) Dịch

vụ kiểm toán hay (ii) Dịch vụ soát xét thông tin tài chính quá khứ hay (iii) Dịch

vụ đảm bảo khác ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá

khứ; (3) Mức độ đảm bảo; (4) Tiêu chí để đo lường hoặc đánh giá đối tượng

dịch vụ đảm bảo.



 NỔI BẬT CỦA VACPA

Chi tiết về lớp học và các ưu đãi, vui lòng xem tại đây 

Địa điểm: Hội trường tầng 9, Lô 78-80, Đường 30/4,

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thời gian dự kiến khai giảng: 25/6/2021

Thời gian học: các buổi tối trong tuần và cả ngày
thứ 7 và Chủ nhật

HOẠT ĐỘNG
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     VACPA cũng phối hợp với Trung tâm đào tạo Smart Train tổ chức một (01) lớp CNKT miễn phí dành cho hội viên với nội dung: Tái cấu
trúc doanh nghiệp. Mặc dù đây không phải là chủ đề mới, song với cách thức trình bày lý thuyết gắn liền với thực tiễn, lớp học đã đem lại
cho học viên những thông tin bổ ích trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

(Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Hà Nội,…) là những người trực
tiếp biên soạn các chính sách mới; Phó tổng giám đốc, giám đốc kiểm toán, trưởng phòng kiểm toán các công ty kiểm toán lớn do các Ủy
viên Ban chấp hành hỗ trợ cử; lãnh đạo của Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam (VCFO) và Phó Chủ tịch cùng cán bộ chuyên môn
VACPA.

     Các giảng viên trình bày tại lớp học là các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm bao gồm: đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước 

     Các lớp học trực tuyến đã nhận được nhiều đánh giá tốt và tích cực từ các học viên tham gia. VACPA tin tưởng rằng các lớp học CNKT đã
và sẽ cung cấp nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các Hội viên, KTV và kế toán viên, từ đó giúp hội viên, doanh nghiệp kiểm toán
(DNKiT) nâng cao chất lượng kiểm toán và phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

****

VACPA TỔ CHỨC CÁC LỚP CNKT ONLINE TRONG THÁNG 5/2021
THEO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CNKT NĂM 2021

     Theo kế hoạch CNKT năm 2021, trong tháng 5, VACPA đã tổ chức được năm (05) lớp cập nhật kiến thức trực tuyến (online) thu hút
hàng trăm học viên cho mỗi lớp là các Hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên và một số đối tượng quan tâm khác từ các Tổng Công ty,
Tập đoàn, Công ty cổ phần... trên cả nước. 

Các khóa đào tạo có một số nội dung nổi bật như: 

- Thông tư mới số 09/2021/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; 
- Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ; 
- Cập nhật các quy định mới về thị trường chứng khoán có ảnh hưởng đến hoạt động kế toán, kiểm toán; 
- Những lưu ý trong Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết;
- Nâng cao nhận thức về Phòng chống rửa tiền và nghiệp vụ kiểm toán quy trình phòng chống rửa tiền tại các khách hàng 
   là định chế tài chính; 
- Pháp luật về công chứng và dịch vụ thừa phát lại, 
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất;
- Chuẩn mực kế toán 06 - Thuê tài sản và so sánh với IFRS 16;
- Quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng Covid 19, 
- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán…

Tiếp nối thành công với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức

các lớp ôn thi KTV trên cả nước, năm 2021, VACPA tiếp

tục tổ chức lớp ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm

thứ 4 tại Đà Nẵng với các thông tin sau:

VACPA TỔ CHỨC KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN
VIÊN NĂM 2021 TẠI ĐÀ NẴNG

****
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VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRỰC TUYẾN
MIỄN PHÍ CẤP ĐỘ TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN 

     Nhằm gia tăng quyền lợi hội viên và nâng cao chất lượng dịch vụ
kiểm toán, VACPA tổ chức thành công Lớp đào tạo thực hành trực
tuyến miễn phí vào ngày 10/5/2021 để hướng dẫn thực hiện một
số nội dung của Chương trình kiểm toán mẫu (CTKTM) kiểm toán
báo cáo tài chính bản cập nhật lần 3 năm 2019 (CTKTM 2019) cho
khoảng 600 trợ lý kiểm toán viên (KTV) từ hơn 100 doanh nghiệp
kiểm toán (DNKiT) trong cả nước.

      Lớp học đã nhận được nhiều đánh giá tốt và tích cực từ các học viên tham gia khóa học, VACPA tin tưởng rằng lớp học cung cấp
nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trợ lý KTV, từ đó giúp hội viên, DNKiT nâng cao chất lượng kiểm toán và tăng cường tuân thủ
chuẩn mực kiểm toán.

      Với số lượng lớn trợ lý KTV tham gia, có những DNKiT cử 30 trợ lý KTV tham dự, lớp học sẽ tạo điều kiện cho việc hiểu, áp dụng nhất
quán trong các nhóm kiểm toán và trong toàn bộ DNKiT.

       Tại lớp học, các trợ lý KTV được chia sẻ, hướng dẫn quy trình thực hiện cuộc kiểm toán, thực hành một số giấy làm việc mới căn bản
và quan trọng thông qua các ví dụ, mẫu giấy làm việc cụ thể có số liệu, thông tin chi tiết mà cấp độ trợ lý KTV thường được phân công
thực hiện trong cuộc kiểm toán theo CTKiTM 2019 như lấy mẫu kiểm toán trong thử nghiệm cơ bản và thực hiện thử nghiệm kiểm soát,
từ đó giúp các bạn trợ lý KTV hiểu rõ hơn về yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và biết cách trình bày giấy tờ làm việc theo CTKTM 2019.
Sau ngày học, VACPA đã gửi đầy đủ các mẫu giấy làm việc có ví dụ đến từng học viên để các trợ lý KTV có thể nghiên cứu thêm và áp
dụng vào quá trình kiểm toán của mình.

     Tham gia đào tạo là các cán bộ chuyên môn của VACPA trực tiếp
tham gia cập nhật CTKiTM 2019 và là KTV đã thực tế hành nghề
kiểm toán nhiều năm từ DNKiT, tham gia xây dựng chuẩn mực
kiểm toán, có kinh nghiệm soát xét hồ sơ kiểm toán của các tổ chức
niêm yết, kinh nghiệm đào tạo các khóa thực hành kiểm toán, cập
nhật kiến thức...

VACPA THAM GIA PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN VỚI LIÊN ĐOÀN
KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IFAC) VỀ TIẾN TRÌNH GIA NHẬP TRỞ

THÀNH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA IFAC
     Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) là tổ chức toàn cầu về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, bao gồm 180 thành viên chính thức và thành
viên liên kết tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho gần 3 triệu thành viên là các kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề trong
các lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp, giáo dục, chính phủ, công nghiệp và thương mại. Thành viên chính thức
và Thành viên liên kết của IFAC là các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp quốc gia được công nhận bởi luật pháp của
quốc gia nơi tổ chức nghề nghiệp được thành lập.

      VACPA là Thành viên liên kết của IFAC từ tháng 11/2015. Sau một thời gian gia nhập, với mong muốn góp phần nhiều hơn nữa trong
tiếng nói chung trên toàn cầu về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán thông qua quyền biểu quyết về các vấn đề khác nhau trong các cuộc
họp của Hội đồng IFAC nhằm mục đích chia sẻ nhiều thông tin cập nhật và kinh nghiệm nghề nghiệp quốc tế tới các hội viên VACPA,
VACPA đã chuẩn bị hồ sơ gia nhập Thành viên chính thức của IFAC. 

     Trong quá trình đánh giá hồ sơ và cung cấp các thông tin liên quan
tại buổi phỏng vấn với IFAC vào ngày 07/5/2021 vừa qua, đại diện
lãnh đạo VACPA bao gồm ông Trần Khánh Lâm – Phó Chủ tịch kiêm
Tổng Thư ký VACPA, bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch và bà Trần
Thị Thúy Ngọc – Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại - Truyền thông
VACPA đã trực tiếp trả lời các chất vấn trực tuyến của các thành viên,
quan sát viên từ Hội đồng IFAC, Ủy ban Hội viên và Nhóm Tư vấn và
Phát triển tổ chức nghề nghiệp của IFAC xoay quanh các vấn đề liên
quan tới 07 nghĩa vụ hội thành viên IFAC cũng như các hoạt động của
VACPA trong thời điểm cả thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-
19. Việc phỏng vấn này là một trong những quy trình cần thiết của
IFAC khi kết nạp Thành viên chính thức.

      IFAC đánh giá cao những hoạt động tích cực của VACPA đã thực hiện trong suốt quá trình là Thành viên liên kết của IFAC từ năm
2015 cũng như thấy được những nỗ lực và đóng góp đáng kể của VACPA trong quá trình phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại
Việt Nam và việc mong muốn trở thành Thành viên chính thức IFAC của VACPA.

     Với sự ủng hộ của các tổ chức nghề nghiệp là Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Liên đoàn Kế toán Châu Á – Thái Bình Dương
(CAPA), Hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), Hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia) cũng như những đánh giá tích cực và
ủng hộ mạnh mẽ từ phía IFAC, VACPA hy vọng rằng thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin theo các yêu cầu của IFAC nhằm hoàn tất
quy trình đánh giá hồ sơ của Hội đồng IFAC, VACPA sẽ sớm trở thành thành viên chính thức của IFAC trong thời gian tới.

****

****
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VACPA TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

      Với mục tiêu phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, ngoài hợp tác với các cơ quan Nhà nước, các hội nghề nghiệp
và cộng đồng doanh nghiệp, VACPA tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường Đại học trong cả nước nhằm nâng cao chất lượng đầu
vào cho các doanh nghiệp kiểm toán và truyền thông về nghề nghiệp. 

****

VACPA cùng hội viên tổ chức (là doanh nghiệp kiểm toán) phối hợp với các trường Đại học tổ chức buổi định hướng nghề
nghiệp, giới thiệu về thực tế nghề nghiệp kiểm toán hiện nay và hướng dẫn áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm
toán báo cáo tài chính vào nội dung môn học kiểm toán cho sinh viên năm thứ 3, 4 (Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp kiểm
toán đang áp dụng theo chương trình kiểm toán mẫu của VACPA nên việc lồng ghép nội dung này sẽ giúp sinh viên khi ra
trường tiếp cận nhanh với thực tế hành nghề tại Việt Nam)
Phối hợp với các trường Đại học tham gia các cuộc thi chuyên ngành của sinh viên với vai trò là nhà bảo trợ chuyên môn.

Phối hợp với các trường Đại học tổ chức các Ngày hội tuyển dụng/Ngày hội nghề nghiệp. (VACPA mời các Hội viên tổ chức
lớn cùng tham gia giới thiệu và tuyển dụng, hướng tới hàng năm có sự góp mặt 3 bên: VACPA - Trường Đại học - Hội viên tổ
chức trong sự kiện).
Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về nghề nghiệp: viết và đăng tải bài viết trên báo, website và fanpage …
Các hoạt động khác: Mời đại diện các trường đại học tham gia soạn thảo chuẩn mực kiểm toán, tham gia miễn phí các buổi
hội thảo, trao tặng sách hoặc các lớp học cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức.

(dự kiến tổ chức miễn phí online trong tháng 8-9/2021).

Việc hợp tác với các trường Đại học sẽ được VACPA mở rộng trong thời gian tới nhằm thúc đẩy nghề nghiệp kế toán - kiểm toán tại
Việt Nam.

Tổ chức Hội thảo, tọa đàm liên quan đến Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và lộ trình IFRS theo Quyết định số
345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 về việc phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam hoặc chủ đề liên
quan đến kế toán, kiểm toán khác
Tổ chức hội thảo, tọa đàm giới thiệu, “Chương trình Kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính, bản cập nhật lần thứ 3 năm 2019) do
VACPA ban hành dành cho các giảng viên kế toán, kiểm toán của trường đại học để giúp các giảng viên hiểu rõ hơn thực tế
thực hiện cuộc kiểm toán tại Việt Nam (Chương trình Kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính đang được hơn 100 doanh nghiệp
kiểm toán tại Việt Nam áp dụng (dự kiến tổ chức miễn phí online trong tháng 8-9/2021).

(dự kiến tổ chức miễn phí online trong tháng 8-9/2021 tùy theo diễn biến của dịch Covid-19.

1) Hợp tác về chuyên môn dành cho giảng viên Nhà trường: 

2)   Hợp tác chuyên môn dành cho sinh viên: 

3)    Hợp tác trong các lĩnh vực khác:

      Trong chuỗi kế hoạch hợp tác với các Trường Đại học trong năm 2021, vào tháng 5 vừa qua, VACPA đã trao đổi với một số trường
đại học lớn có chuyên ngành kế toán, kiểm toán nhằm triển khai một số hoạt động hợp tác cụ thể, bao gồm:. 
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GRANT THORNTON VIỆT NAM VINH DỰ
 NHẬN GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG NĂM 2020 - 2021

     Vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, Ông Nguyễn Tuấn Nam, Phó Tổng Giám Đốc Grant Thornton Việt Nam đã đại diện cho công ty tham

gia Lễ trao giải Rồng Vàng năm 2021, đánh dấu lần thứ 10 Grant Thornton Việt Nam vinh dự được xướng tên tại giải thưởng danh giá

này. Giải thưởng năm nay vinh danh 50 doanh nghiệp FDI lớn mạnh hàng đầu tại Việt Nam năm 2020-2021 với chủ đề chính là “Kết nối

địa phương-doanh nghiệp, nắm bắt cơ hội mới”.

     Giải thưởng Rồng Vàng do Thời báo Kinh tế Việt Nam đăng cai tổ chức từ năm 2001 nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho nền kinh tế Việt Nam. Giải thưởng được xác định dựa trên hoạt động sản xuất kinh doanh,

cung cấp dịch vụ, ứng dụng giải pháp công nghệ bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo đảm quyền lợi của người lao

động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

     Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, tiền thân là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm

toán – Bộ Tài chính (13/5/1991 – 13/5/2021), cũng là ngày thành lập Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam với chủ đề “AASC – 30 năm Hành

trình gắn kết” được ấn định tổ chức ngày 06/05/2021 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tuy nhiên, do diễn biễn phức tạp của dịch bệnh COVID-19,

AASC đã ngừng, không tổ chức sự kiện này. Mặc dù vậy, ngày 06/05/2021, AASC đã vinh dự đón nhận rất nhiều lẵng hoa, lời chúc mừng từ

Bộ trưởng, các vị Nguyên lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính, các Hội nghề nghiệp, các đối tác, khách hàng, các bạn

đồng nghiệp, các nhà báo, phóng viên và các cựu kiểm toán viên, nhân viên AASC.

LỜI CÁM ƠN CỦA AASC NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP 
(13/5/1991 – 13/5/2021)

****

     Giải thưởng được xác định dựa trên hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, ứng dụng giải pháp công nghệ bảo vệ môi

trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo đảm quyền lợi của người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

****

Nguồn: aasc.com.vn

     Qua 30 năm trưởng thành và phát triển, AASC xin tỏ lòng biết

ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo và

niềm tin của Nhà nước, Chính phủ, của Bộ Tài chính, của các Bộ,

Ngành, của Kiểm toán Nhà nước; Cảm ơn sự hợp tác quý báu của

các khách hàng, bạn hàng, các Hiệp hội nghề nghiệp trong và

ngoài nước. 

     Tập thể AASC hiểu rằng, những thành tựu đạt được của ngày

hôm nay không chỉ là kết tinh của 30 năm đầy tự hào mà còn là

động lực cho những khát vọng vươn lên tầm cao mới trên

những chặng đường tiếp theo, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa

cho sự nghiệp xây dựng Ngành Kiểm toán, Ngành Thẩm định giá

Việt Nam phát triển vững mạnh.

Nguồn: grantthornton.com.vn



HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

THÔNG TIN

Một số điểm lưu ý của Thông tư này, bao gồm:

1)  Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp.

2)  Quy định về Xác định giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập:

 

 

 

 

3)  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017

của Bộ Tài chính.

 Khi áp dụng phương pháp tài sản theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của

Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được

xác định theo phương pháp xác định giá trị của tài sản vô hình không xác định được (nêu tại tiết a điểm 5.5 mục 5 Phần II của Tiêu

chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 kèm theo).

 Chỉ tiêu về thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp

công lập.

a.

b.

6

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 28/2021/TT-BTC VỀ TIÊU CHUẨN
THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 12 – TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

****

    Trước đó, Thông tư số 14/2020/TT-BTC cũng đã được kéo dài hiệu lực thi hành theo Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020

(kéo dài thêm 10 tháng từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 30/6/2021).

****

Chi tiết Thông tư của Bộ Tài chính, vui lòng xem tại đây 

      Trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế

giới cũng như trong nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số

30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021 tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành của

Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, áp dụng

tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch

Covid-19.

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 30/2021 NGÀY 14/5/2021 VỀ VIỆC 
TIẾP TỤC KÉO DÀI THỜI HẠN GIẢM GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN ĐẾN HẾT NĂM 2021

a.  Giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán;

c.  Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch

vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

b.  Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phát sinh.

1) Tiếp tục giảm giá (từ 10% - 50%) đối với 9 dịch vụ, trong đó:

trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phát sinh; đăng

ký thành viên bù trừ

    Sau ngày 31/12/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký

chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC.

Chi tiết Thông tư của Bộ Tài chính, vui lòng xem tại đây

     Theo đó, hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục

được kéo dài từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (kéo dài thêm

6 tháng) để tiếp tục giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15

loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước

ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể như sau:

2) Tiếp tục không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-122-2017-tt-btc-bo-tai-chinh-157471-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-150-2020-chuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-cong-ty-co-phan-196204-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/thong-tu-127-2018-tt-btc-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-ap-dung-tai-so-giao-dich-chung-khoan-380427.aspx


HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

THÔNG TIN

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (doanh nghiệp cấp I).

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp cấp I đầu tư 100% vốn điều lệ (gọi là doanh nghiệp cấp II)

a. Các doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, khoản 1 Điều 1 Nghị định số

140/2020/NĐ-CP (gọi là doanh nghiệp cổ phần hóa), bao gồm:

b.  Cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 2 Nghị định số

126/2017/NĐ-CP
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 BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 32/2021/TT-BTC NGÀY 17/5/2021 HƯỚNG DẪN BÁN
CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA CỦA DOANH

NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

****

****

d. Phương thức dựng sổ (Book - Building) thực hiện theo Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Bộ Tài

chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ và các văn bản sửa đổi,

bổ sung, thay thế (nếu có).
Ngoài ra, Thông tư số 32/2021/TT-BTC quy định rõ trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt,

doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc bán cổ phần theo các phương thức đã được phê duyệt.

Chi tiết Thông tư của Bộ Tài chính, vui lòng xem tại đây

1)    Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ 36/2021/TT-BTC NGÀY 26/5/2021 VỀ VIỆC 
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH 
TẠI NGHỊ ĐỊNH 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13/10/2015; NGHỊ ĐỊNH 32/2018/NĐ-CP 

NGÀY 8/3/2021; NGHỊ ĐỊNH 121/2020/NĐ-CP NGÀY 09/10/2020 VÀ 
NGHỊ ĐỊNH 140/2020/NĐ-CP NGÀY 30/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

      Theo đó, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ hoặc không lập phương

án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ sẽ phải nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ

vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ rà soát, quyết định và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện; trong 10 ngày kể từ

khi cơ quan này có quyết định, doanh nghiệp phải tiến hành nộp phần chênh lệch trên, đồng thời thực hiện hạch toán giảm vốn đầu

tư của chủ sở hữu.

     Đối với vốn điều lệ của Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên được Nhà nước bổ sung vốn đầu tư: Cơ quan đại diện

chủ sở hữu có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp đăng ký tăng vốn; đồng thời có văn bản thông báo về tổng giá trị thực tế vốn Nhà

nước đã đầu tư (và số lượng cổ phiếu do cổ đông Nhà nước nắm giữ). Công việc này phải được thực hiện trong vòng 01 tháng, sau khi

doanh nghiệp tăng vốn điều lệ

 Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2021 và thay thế Thông tư 219/2015/TT-BTC và Thông tư 59/2018/TT-BTC

Bán cho nhà đầu tư chiến lược trong trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần; hoặc các

nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần với số lượng bằng hoặc nhỏ hơn số lượng cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu

tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt

Bán cho các nhà đầu tư số cổ phần không bán hết theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP,

khoản 19 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;

Bán cho người lao động và tổ chức công đoàn.

b.  Phương thức thỏa thuận trực tiếp được áp dụng trong các trường hợp sau:

Bán đấu giá công khai ra công chúng, bao gồm cả số lượng cổ phần người lao động, tổ chức công đoàn trong doanh

nghiệp từ chối mua và số cổ phần nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết số cổ phần chào bán theo phương án

cổ phần hóa đã được phê duyệt

Bán đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược trong trường hợp có từ hai (02) nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí lựa chọn

thực hiện đăng ký mua cổ phần và tổng số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua lớn hơn số cổ phần dự kiến

bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt

a.  Phương thức bán đấu giá được áp dụng trong các trường hợp:
2)  Thông tư quy định 04 phương thức bán lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa:

c.  Phương thức bảo lãnh phát hành được áp dụng khi bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa;

Chi tiết Thông tư của Bộ Tài chính, vui lòng xem tại đây

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-219-2015-tt-btc-bo-tai-chinh-102394-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-59-2018-tt-btc-sua-doi-thong-tu-219-2015-tt-btc-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-166177-d1.html
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 QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ
      Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (sau đây

gọi là “Thông tư”), Thông tư gồm 5 chương, 49 điều, bám sát các nội dung quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và pháp luật có liên

quan. Thông tư quy định cụ thể, chi tiết trách nhiệm của người nộp thuế cũng như cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giao

dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Một trong những điểm nổi bật của Thông tư là cho phép người nộp thuế được thực hiện các giao

dịch thuế điện tử 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết.

      Đồng thời, để tạo thuận lợi cho công tác triển khai thông tư này, Tổng cục Thuế đã có Công văn 1194/TCT-KK ngày 20/4/2021

giới thiệu 22 nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC, bổ sung về các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, trong đó nổi bật các

nội dung mới về: (1) Ký điện tử trong giao dịch điện tử; (2) Đăng ký/thay đổi/bổ sung thông tin/ ngừng giao dịch với cơ quan thuế

bằng phương thức điện tử; (3) Giao dịch điện tử trong đăng ký thuế/khai thuế/nộp thuế/hoàn thuế/miễn giảm thuế; (4) Giao dịch

điện tử trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế và xử phạt vi phạm hành chính bằng phương thức điện tử; (5) Các dịch vụ hỗ trợ

người nộp thuế bằng phương thức điện tử và kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế bằng phương thức điện

tử; và (6) Các mẫu biểu để phù hợp với Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các nội dung sửa đổi tại

Thông tư này.

      Thông tư 19/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 3/5/2021 (thay thế Thông tư số 110/2015/TT-BTC; Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế) và ảnh hưởng rộng khắp và trực

tiếp tới toàn bộ các doanh nghiệp có giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Xu hướng giao dịch điện tử đang và sẽ trở thành phổ biến

trong các giao dịch của doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước như cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội,... doanh nghiệp kiểm toán và

kiểm toán viên cần hiểu rõ và cụ thể các quy định của Thông tư này trong quá trình kiểm toán và tư vấn cho khách hàng.

    Chi tiết quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế vui lòng xem Thông tư 19/2021/TT-BTC TẠI ĐÂY và chi tiết nội dung giới

thiệu điểm mới về giao dịch thuế điện tử, vui lòng xem Công văn 1194/TCT-KK ngày 20/4/2021 TẠI ĐÂY.

Ảnh minh họa
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