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Sơ lược
Một số điểm thay đổi giữa Thông tư 48/2019/TT-BTC & TT 228/2009/TT-BTC
Quy định về trích lập các khoản dự phòng được Hãng kiểm toán Es-Glocal so
sánh và tổng hợp lại. Mời các bạn xem chi tiết bài viết.
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09-2019



Bản tin thuế 08-2019

09-2019
www.es-glocal.com

So sánh TT 48/2019/TT-BTC và TT 228/2009/TT-BTC

Thông tư 48/2019/TT-BTC Thông tư 228/2019/TT-BTCSo sánh

Đối tượng trích lập 

dự phòng

 Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,

hàng hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo

thuế, thành phẩm (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên

sô kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được

 Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là những sản phẩm,

hàng hóa, công trình xây lắp do doanh nghiệp thực hiện và đã

bán hoặc bàn giao trong năm được doanh nghiệp cam kết

bảo hành tại hợp đồng hoặc các văn bản quy định khác.

Nguyên tắc chung  Tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập

doanh nghiệp trong kỳ báo cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra

trong kỳ báo cáo năm sau;

 Không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài;

 Không nói tới;

 Trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo

của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính

để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch, nhằm

bảo toàn vốn kinh doanh;

 Không nói tới;

 Đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng

khoán phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì được trích

lập và hoàn nhập dự phòng ở cả thời điểm lập báo cáo tài

chính giữa niên độ;
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
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So sánh TT 48/2019/TT-BTC và TT 228/2009/TT-BTC (tiếp theo)

Thông tư 48/2019/TT-BTC Thông tư 228/2009/TT-BTCSo sánh

Mức lập dự phòng  Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng mặt

hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng

kê chi tiết là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn

bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.

 Chưa có

Thẩm quyền xử lý 

hàng tồn kho

 Doanh nghiệp thành lập Hội đồng xử lý hoặc thuê tổ chức tư vấn có

chức năng thẩm định giá để xác định giá trị hàng tồn kho hủy bỏ, thanh

lý.

 Doanh nghiệp thành lập Hội đồng xử lý để xác định giá trị

hàng tồn kho hủy bỏ, thanh lý.

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư

Đối tượng trích lập 

dự phòng

 Đối tượng lập dự phòng bao gồm khoản đầu tư tài chính đủ điều kiện

trích lập nhưng không bao gồm các khoản đầu tư ra nước ngoài.

 Đối tượng lập dự phòng bao gồm các khoản đầu tư tài chính

đủ điều kiện trích lập.
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So sánh TT 48/2019/TT-BTC và TT 228/2009/TT-BTC (tiếp theo)

Thông tư 48/2019/TT-BTC Thông tư 228/2009/TT-BTCSo sánh

Căn cứ tính trích 

lập dự phòng

 Phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, bao gồm:

 Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ,

cam kết nợ;

 Bản thanh lý hợp đồng (nếu có);

 Đối chiếu công nợ; trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn

bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh

nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát);

 Bảng kê công nợ;

 Các chứng từ khác có liên quan (nếu có).

 Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của

khách nợ về số tiền còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế

ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu

công nợ và các chứng từ khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Đối tượng trích lập 

dự phòng

 Đối tượng lập dự phòng bao gồm các khoản nợ phải thu (bao gồm cả

các khoản doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký

giao dịch trên thị trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) đã

quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán

nhưng có khả năng doanh nghiệp không thu hồi được đúng hạn.

 Đối tượng lập dự phòng bao gồm các khoản đầu tư tài chính

đủ điều kiện trích lập.
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So sánh TT 48/2019/TT-BTC và TT 228/2009/TT-BTC (tiếp theo)

Thông tư 48/2019/TT-BTC Thông tư 228/2009/TT-BTCSo sánh

Mức lập dự phòng  Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp kinh

doanh bán lẻ hàng hóa, khoản nợ phải thu cước dịch vụ viễn thông, công

nghệ thông tin, truyền hình trả sau và khoản nợ phải thu do bán lẻ hàng

hóa theo hình thức trả chậm/trả góp của các đối tượng nợ là cá nhân đã

quá hạn thanh toán mức trích lập dự phòng như sau:

30% giá trị đối với khoản NPT quá hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

50% giá trị đối với khoản NPT quá hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng

70% giá trị đối với khoản NPT quá hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng

100% giá trị đối với khoản NPT từ 12 tháng trở lên.

 Đối với các khoản NPT chưa đến hạn thanh toán nhưng DN thu thập

được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở thủ

tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị

các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án

hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã

chết hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng

không thế thực hiện được do đoi tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản

nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết

vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để

trích lập dự phòng

 Chung như các doanh nghiệp khác.

 Chưa rõ ràng
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So sánh TT 48/2019/TT-BTC và TT 228/2009/TT-BTC (tiếp theo)

Thông tư 48/2019/TT-BTC Thông tư 228/2009/TT-BTCSo sánh

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ công trình xây dựng

Đối tượng trích lập 

dự phòng

 Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là những sản phẩm, hàng hóa, dịch

vụ, công trình xây dựng do doanh nghiệp thực hiện đã bán, đã cung cấp

hoặc đã bàn giao cho người mua còn trong thời hạn bảo hành và doanh

nghiệp14 vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện, bảo hành

theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng

 Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là những sản phẩm,

hàng hóa, công trình xây lắp do doanh nghiệp thực hiện và đã

bán hoặc bàn giao trong năm được doanh nghiệp cam kết

bảo hành tại hợp đồng hoặc các văn bản quy định khác.
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Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL

Thông tin liên hệ

Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL không chịu trách nhiệm về các sai sót trong bản tin này,

cũng như các tổn thất gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin này mà không có ý kiến tư vấn chính thức từ Hãng Kiểm toán ES-

GLOCAL trước khi thực hiện.

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần

sự trợ giúp của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL. Các bạn có thể xem thêm chi tiết tại Website: www.es-glocal.com

Nguyễn Hồng Hải (CPA, CPTA, Valuer)
Phó Tổng giám đốc, tư vấn thuế cao cấp

0971 956 956

024 6666 33 69 (Ext: 401)

hai.nguyen@es-glocal.com

Nguyễn Đình Viên (CPA, CPTA)
Trưởng phòng kiểm toán, tư vấn thuế

0965 446 382

024 6666 33 69 (Ext: 301)

vien.nguyen@es-glocal.com


