
 Số 29 (39) - Tháng 07 - 08/2016 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 

 
 

Nghiên Cứu & Trao Đổi 

 

 

T 

 

Ảnh hưởng của thay đổi môi 

trường pháp lý về kế toán-thuế và các lưu ý 

đối với doanh nghiệp tại Việt Nam 
 

NGUYỄN THỊ LOAN 

Đại học Ngân hàng TP.HCM 
 

NGUYỄN VIỆT HỒNG ANH 

Chi cục Thuế Bình Thạnh 
 

Nhận bài: 15/03/2016 – Duyệt đăng: 23/04/2016 

 
Tóm tắt 

hay đổi trong môi trường pháp lý về kế toán và thuế mang tính tất yếu trong 

quá trình hội nhập, có tác động sâu sắc đến hoạt động của hầu hết các chủ 

thể của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Nghiên cứu 

tổng hợp những thay đổi nổi bật của Luật Kế toán, chính sách kế toán và Luật thuế 

được áp dụng tại VN đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, kết hợp với khảo 

sát doanh nghiệp (142 mẫu) và cơ quan thuế (144 mẫu) trên địa bàn TP.HCM từ đó đúc 

kết các kết quả và lưu ý đối với doanh nghiệp trước những thay đổi của Luật Kế toán và 

thuế. Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu : khảo sát, thống kê, so sánh, tổng 

hợp,, phân tích. 

Từ khoá : Thay đổi kế toán, thay đổi thuế. 

Abstract: 

Changes in the legal environment of accounting and tax foregone in the integration 

process, have a profound impact on the operation of most of the actors of the economy 

in general and businesses in particular. The paper summarizes the striking changes of 

the Law on accounting and accounting policies and tax laws are applied in Vietnam, 

especially in the period from 2013 to 2015, combined with the enterprise survey (142 

samples) and tax authorities (144 acres) in HCM City since then summarized the results 

and note for enterprises to changes of accounting and tax law. Articles using research 

methods: surveys, statistics, comparisons, analysis, synthesis. 
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