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NỘI DUNG CHÍNH IFRS 161.



IFRS16

Mục tiêu của chuẩn mực:

IFRS16 đưa ra các nguyên tắc về việc ghi nhận, đo lường, trình bày và công bố về các khoản

tiền thuê

Chuẩn mực này thay thế chuẩn mực IAS17.

IAS17 yêu cầu các bên cho thuê và đi thuê phân tách thuê tài chính và thuê hoạt động và hạch

toán chúng thành 2 loại thuê với cách thức khác nhau.

IAS17 không yêu cầu bên đi thuê ghi nhận tài sản và nợ phải trả phát sinh từ thuê hoạt động

IFRS 16 được ra đời như là giải pháp cho vấn đề này



Giới thiệu về chuẩn mực IFRS 16

▪ Tháng 1/2016, IASB đã ban hành

IFRS 16 Thuê tài sản.

▪ IFRS 16 thay thế cho IAS 17, IFRIC

4, SIC-15 và SIC-27.

▪ IFRS 16 quy định nguyên tắc ghi

nhận, xác định giá trị, trình bày và

công bố thuê tài sản.

▪ Đơn vị cần áp dụng Chuẩn mực này

cho các kỳ báo cáo năm bắt đầu vào

ngày hoặc sau ngày 1/1/2019



Sự thay đổi của IFRS 16 so với IAS 17

IAS 17

IFRS 16

Bên đi thuê sẽ ghi nhận tài sản đi

thuê tài chính và không ghi nhận tài

sản đi thuê hoạt động, chỉ ghi nhận

chi phí đi thuê.

Tất cả các hợp đồng thuê đều được

bên đi thuê ghi nhận là tài sản,

không phân biệt thuê hoạt động và

thuê tài chính.



Các trường hợp được phép chọn lựa

Hợp đồng thuê ngắn hạn (dưới 12 tháng) và 

không bao gồm quyền chọn mua 

Thuê tài sản mà tài sản cơ sở có giá trị thấp 



Thuê tài sản

Quyền kiểm soát việc 

sử dụng tài sản

Bên cho thuê Bên đi thuê

Tiền thuê tài sản

Tài sản xác định

Thời hạn thuê



Xác định hợp đồng thuê

Thuê được định nghĩa là một hợp đồng, hoặc

một phần của hợp đồng, bao gồm việc trao

đổi các khoản thanh toán lấy quyền kiểm soát

việc sử dụng một tài sản xác định trong một

khoảng thời gian.



Bên đi thuê và bên cho thuê

Bên cho thuê: là bên cung cấp quyền sử

dụng tài sản và có quyền nhận lại tiền

thuê tài sản đó

Bên đi thuê: là bên nhận được quyền sử

dụng tài sản và có trách nhiệm chi trả

tiền thuê tài sản cho bên cho thuê



Tài sản xác định

Được xác định bằng cách quy định rõ ràng trong hợp đồng. 

hoặc cũng có thể được xác định bằng cách quy định ngầm 

vào thời điểm tài sản sẵn sàng để bên đi thuê sử dụng

Tách biệt về mặt vật chất 

Bên cho thuê không có quyền thay đổi tài sản trong suốt

thời gian sử dụng của bên đi thuê





Quyền sử dụng tài sản

Là quyền sử dụng tài sản xác định của bên đi thuê trong thời gian thuê

Để đánh giá liệu hợp đồng có chứa đựng quyền sử dụng tài sản xác định trong một khoảng thời 

gian, đơn vị cần đánh giá xem trong suốt thời gian sử dụng, bên đi thuê có các quyền sau hay 

không: 

▪ Quyền được hưởng các lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tài sản xác định

▪ Quyền quyết định việc sử dụng tài sản xác định. 



Thời hạn thuê

Thời hạn thuê là thời hạn không thể hủy ngang

của thuê tài sản, cùng với:

▪ Thời hạn gắn liền với quyền chọn gia hạn

hợp đồng thuê nếu bên thuê chắc chắn

thực hiện quyền chọn đó; và

▪ Thời hạn gắn liền với quyền chọn để chấm

dứt thuê tài sản nếu bên thuê chắc chắn

không thực hiện quyền chọn đó.



Xác định hợp đồng thuê tài sản

Có tồn tại tài sản xác định không? 

Khách hàng có quyền thu được tất cả các lợi ích kinh tế từ 

việc sử dụng tài sản trong suốt thời gian sử dụng không?

Bên đi thuê có thiết kế tài sản theo cách thức và mục đích sử 

dụng đã xác định trước trong suốt thời gian sử dụng không?

Bên đi thuê, Bên cho thuê hay không bên nào có quyền 

quyết định cách thức và mục đích sử dụng tài sản trong suốt 

thời gian sử dụng?

Bên đi thuê có quyền sử dụng tài sản trong suốt thời gian 

thuê mà bên cho thuê không có quyền thay đổi các hướng 

dẫn sử dung đó không?

Không phải 

thuê TS
Thuê tài sản

Có

Có

Có

Không

Không

Không

KhôngCó

Bên cho thuêBên đi thuê

Không bên nào



IFRS16

Ví dụ:

Công ty ABC(bên A) ký một hợp đồng thuê 1 chiếc xe từ công ty XYZ (bên B) với giá tiền thuê

là 80 triệu VND/tháng (chiếc xe có trị giá nguyên giá là 2.5 tỷ VND), thời gian thuê là 3 năm. 

Bên B được toàn quyền sử dụng chiếc xe này trong thời gian trên theo mục đích của Bên B, trừ

khi bên B không thanh toán tiền thuê đúng hạn cho bên A. Trong thời gian chiếc xe cần sửa

chữa, bảo dưỡng thì bên A sẽ có xe thay thế cho bên B.

Hỏi hợp đồng này có phải là hợp đồng thuê tài sản theo IFRS 16 hay không?





Bên đi thuê



Ghi nhận ban đầu cho bên đi thuê

Vào ngày tài sản thuê bắt đầu sẵn sàng sử dụng, bên thuê cần ghi nhận:

▪ Quyền sử dụng tài sản; và 

▪ Nợ phải trả thuê tài sản.



Ghi nhận ban đầu cho bên đi thuê

Nợ phải trả thuê tài sản

Tại ngày tài sản thuê sẵn sàng sử dụng,

bên thuê cần xác định giá trị nợ phải trả

thuê tài sản bằng giá trị hiện tại của các

khoản thanh toán tiền thuê chưa được

trả vào ngày đó.

Các khoản thanh toán tiền thuê cần được

chiết khấu sử dụng lãi suất ngầm định

trong thuê tài sản, nếu lãi suất đó có thể

sẵn sàng được xác định. Nếu lãi suất đó

không thể sẵn sàng được xác định, bên

thuê nên sử dụng lãi suất tương đương

đi vay của bên thuê.



Ghi nhận ban đầu cho bên đi thuê
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Giá trị xác định ban đầu cho nợ phải trả thuê tài sản

Bất kỳ khoản thanh toán tiền thuê được trả tại ngày hoặc trước ngày tài sản

thuê sẵn sàng sử dụng, trừ đi bất kỳ ưu đãi thuê tài sản nào nhận được

Bất kỳ chi phí trực tiếp ban đầu nào mà bên thuê chịu

Uớc tính về chi phí mà bên thuê chịu do việc tháo dỡ và loại bỏ tài sản cơ

sở, phục hồi mặt bằng của tài sản hoặc phục hồi tài sản cơ sở về tình trạng

cần thiết 

Quyền sử dụng tài sản: Ghi nhận theo giá gốc



Ví dụ 1

Ghi nhận ban đầu

Vào 01/01/20X6, Công ty ABC đã ký hợp đồng cho thuê một dây chuyền máy móc

sản xuất với thời hạn sử dụng kinh tế ước tính là 4 năm. Hợp đồng thuê có thời hạn

04 năm, tiền thuê hàng năm trả trước là 1 tỷ VND vào ngày 01/01 hàng năm. Lãi

suất ngầm định trong hợp đồng thuê là 6%. Quyền sở hữu tài sản được chuyển

sang bên đi thuê khi kết thúc thời hạn thuê.

Giá trị của quyền sử dụng tài sản và khoản nợ thuê phải trả tại ngày 01/01/20X6 là

bao nhiêu?



Ví dụ 1

20X7 20X8 20X9 Tổng

Giá trị tương lai 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000  3.000.000.000 

Chiết khấu (1+6%) (1+6%)^2 (1+6%)^3

Giá trị chiết khấu 943.396.226 889.996.440 839.619.283 2.673.011.949 

Giá trị ban đầu nợ phải trả thuê tài sản        : 2.673.011.949 VND

Khoản tiền thuê thanh toán tại 01/01/20X6    : 1.000.000.000 VND

Giá trị quyền sử dụng tài sản tại 01/01/20X6 : 3.673.011.949 VND



Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu cho bên đi thuê

Ghi nhận

ban đầu

Tiền lãi tính 

trên nợ 

phải trả 

thuê tài sản

Nợ phải trả thuê tài sản

Các khoản 

thanh toán 

tiền thuê 

đã trả

Các khoản 

đánh giá 

lại/sửa đổi 

khác

Giá trị 

nợ phải trả 

thuê tài sản



Ghi nhận vào 

Báo cáo lãi lỗ trong kỳ

Lãi suất của các khoản 
nợ phải trả

Các khoản thanh toán 
tiền thuê biến đổi không 

bao gồm trong giá trị 
của khoản nợ phải trả 
thuê tài sản ban đầu

Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu cho bên đi thuê

Nợ phải trả thuê tài sản



Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu cho bên đi thuê

Quyền sử dụng tài sản: áp dụng một trong các mô hình xác định giá trị sau

IAS 16

IAS 40

Áp dụng phương pháp đánh giá lại (nếu bên đi thuê áp dụng phương

pháp này đối với tài sản của họ)

Áp dụng phương pháp giá trị hợp lý (nếu bên đi thuê áp dụng

phương pháp này đối với BĐS đầu tư của họ)

Áp dụng phương pháp giá gốc



Trình bày trên Báo cáo tài chính bên đi thuê

Bảng 

cân đối 

kế toán

▪ Quyền sử dụng tài sản tách biệt với các loại tài sản khác

▪ Nợ phải trả thuê tài chính tách biệt với các loại nợ phải trả khác 

(tách biệt ngắn hạn và dài hạn)

Báo cáo 

Kết quả 

HDSXKD

▪ Chi phí tài chính phát sinh từ khoản nợ phải trả 

▪ Chi phí khấu hao phân bổ của quyền sử dụng tài sản



Ví dụ 2

Ghi nhận sau ban đầu

Vào 01/01/20X6, Công ty ABC đã ký hợp đồng cho thuê một dây chuyền máy móc

sản xuất với thời hạn sử dụng kinh tế ước tính là 4 năm. Hợp đồng thuê có thời hạn

04 năm, tiền thuê hàng năm trả trước là 1 tỷ VND vào ngày 01/01 hàng năm. Lãi

suất ngầm định trong hợp đồng thuê là 6%. Quyền sở hữu tài sản được chuyển

sang bên đi thuê khi kết thúc thời hạn thuê.

Xác định chi phí trong các kỳ của hợp đồng thuê và số dư các khoản mục liên quan

trên Bảng cân đối kế toán, biết rằng quyền sử dụng đường thẳng được khấu hao

theo đường thẳng trong suốt thời gian thuê.



Ví dụ 2: Bảng tính dư nợ thuê tài sản và chi phí tài chính

Lãi ngầm định 6%

Kỳ Số dư tại 01/01 Thanh toán Dư còn lại
CP tài chính

phát sinh (PL)

Số dư tại 31/12

(BS)

Gốc nợ được thanh

toán đầu kỳ sau

20X6 3.673.011.949   1.000.000.000    2.673.011.949   160.380.717   2.833.392.666   839.619.283

20X7 2.833.392.666   1.000.000.000      1.833.392.666   110.003.560   1.943.396.226   889.996.440

20X8 1.943.396.226   1.000.000.000   943.396.226   56.603.774   1.000.000.000   943.396.226

20X9 1.000.000.000   1.000.000.000   0 0     0

Tổng 4.000.000.000      326.988.051   

Dư nợ thuê tài sản ngắn hạn tại cuối kỳ

Tổng dư nợ thuê tài sản tại cuối kỳ 



Ví dụ 2: Bảng tính giá trị quyền sử dụng tài sản và CP khấu hao

Kỳ
Nguyên giá quyền

sử dụng tài sản (BS)
Chi phí khấu hao (PL) Khấu hao lũy kế (BS) Giá trị còn lại (BS)

20X6 3.673.011.949   918.252.987   918.252.987   2.754.758.962 

20X7 3.673.011.949   918.252.987 1.836.505.975    1.836.505.975 

20X8 3.673.011.949   918.252.987 2.754.758.962 918.252.987 

20X9 3.673.011.949      918.252.987 3.673.011.949 0

(Phương pháp khấu hao theo đường thẳng)



Bên cho thuê



Phân biệt thuê tài chính và thuê hoạt động

Thuê tài chính

Có Không

Thuê hoạt động

Hợp đồng thuê có chuyển giao phần 

lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu của tài sản cơ sở không?



Dấu hiệu của thuê tài chính

▪ Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê;

▪ Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với

mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê.

▪ Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không

có sự chuyển giao quyền sở hữu;

▪ Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu

chiếm phần lớn giá trị hợp lý của tài sản thuê;

▪ Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần

có sự thay đổi, sữa chữa lớn nào..



Dấu hiệu của thuê tài chính

▪ Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn

thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp

đồng cho bên cho thuê;

▪ Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá

trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê

gắn với bên thuê;

▪ Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài

sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền

thuê thấp hơn giá thuê thị trường.





Ghi nhận tại bên cho thuê đối với thuê tài chính

Tại ngày bắt đầu

▪ Ghi giảm tài sản

▪ Ghi nhận khoản phải thu bằng giá 

trị khoản đầu tư thuần

Hàng kỳ

▪ Ghi nhận thu nhập từ cho thuê tài 

sản (bao gồm cả gốc và lãi suất 

thuê định kỳ)

▪ Ghi giảm vào khoản đầu tư giá trị 

TSCĐ cho thuê phải thu hồi trong 

quá trình đầu tư



Ghi nhận tại bên cho thuê đối với thuê hoạt động

Tại ngày bắt đầu: Không ghi nhận 

Hàng kỳ:

▪ Thực hiện khấu hao tài sản cố định

▪ Ghi nhận doanh thu cho thuê vào báo cáo 

KQHĐSXKD



Bán và thuê lại 

tài sản



Bán và thuê lại tài sản

Khi giao dịch là mua bán tài sản 

thông thường

Khi giao dịch không phải là giao 

dịch mua bán tài sản 

Đối với bên bán Giá trị còn lại của tài sản chuyển

giao bằng quyền sử dụng tài sản

Tiếp tục ghi nhận tài sản và ghi

nhận khoản phải trả nợ thuê tài

chính

Đối với bên mua áp dụng các nguyên tắc về ghi

nhận tài sản mua theo chuẩn mực

liên quan

Không ghi nhận tài sản tài thuê,

nhưng ghi nhận một tài sản tài

chính.



Ví dụ 3

Bán và thuê lại tài sản

Công ty ABC bán một tài sản cho Công ty XYZ tại ngày 01/01/20X8 với giá 5 triệu USD. Tài sản có giá 

trị còn lại là 4.3 triệu USD vào ngày đó. Công ty ABC sau đó thuê lại tài sản này với thời gian thuê là 

20 năm; giá tiền thuê là 550,000 USD mỗi năm. Việc chuyển giao tài sản này không thỏa mãn là 

một giao dịch mua bán tài sản thông thường.

Nghiệp vụ trên được ABC và XYZ ghi nhận như thế nào?



Ví dụ 3: Bán và thuê lại tài sản

Công ty ABC:

▪ Tiếp tục ghi nhận tài sản theo giá trị ghi sổ là 4.3 triệu USD và trích khấu hao

▪ Ghi nhận khoản tiền 5 triệu USD như là khoản phải trả tài chính

▪ Khoản thanh toán tiền thuê được ứng xử như là phải trả tiền vay bao gồm gốc và lãi

Công ty XYZ:

▪ Không ghi nhận tài sản

▪ Ghi nhận tài sản tài chính – số tiền 5 triệu USD

▪ Ghi nhận khoản tiền cho thuê tài chính sau mỗi lần nhận tiền như là khoản nhận gốc và lãi vay. 



SO SÁNH IFRS 16 VÀ VAS 062.



So sánh IFRS 16 và VAS 06

Chuẩn mực IFRS 16 VAS 06

Ghi nhận tại bên cho thuê Không có sự khác biệt giữa hai chuẩn mực

Ghi nhận tại bên đi thuê Không có sự khác biệt giữa ghi nhận

thuê tài chính và thuê hoạt động

Có sự khác biệt giữa ghi nhận thuê

tài chính và thuê hoạt động

Thuê tài chính Không có sự khác biệt giữa hai chuẩn mực

Thuê hoạt động Trên BCĐKT, ghi nhận tại ngày bắt

đầu

▪ Quyền sử dụng tài sản

▪ Nợ thuê phải trả

Trên BCĐKT, không ghi nhận tài

sản và nợ phải trả tại ngày bắt đầu

Trên BCKQKD, hàng kỳ ghi nhận:

▪ Chi phí hoạt động (khấu hao tài

sản)

▪ Chi phí tài chính phát sinh

Trên BCKQKD, ghi nhận chi phí đi

thuê tài sản hàng kỳ



So sánh IFRS 16 và VAS 06

Một số điểm trong IFRS 16 không được đề cập

trong VAS 06:

▪ Một số trường hợp có thể lựa chọn không áp

dụng (giá trị nhỏ, thời gian thuê ngắn);

▪ Thực hiện đánh giá lại các khoản nợ phải trả

thuê tài chính;

▪ Thực hiện sửa đổi các hợp đồng thuê tài sản;

▪ Áp dụng chuẩn mực về suy giảm giá trị tài

sản đối với tài sản đi thuê.



Ảnh hưởng của áp dụng IFRS 16 lên BCTC khi áp dụng tại VN

C
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Chi phí khấu hao Chi phí tài chính
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Tổng chi phí
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