
 

 

 

 
Gần đây, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 

24/2022/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2022 

(“Thông tư 24/2022”) sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-

BTC, hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản 

dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản 

đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh 

nghiệp.  

  

Chúng tôi xin tóm tắt một số điểm nổi bật của Thông 

tư 24/2022 dưới đây:  

 

► Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm a Khoản 

1 Điều 5 về đối tượng lập dự phòng tổn thất 

các khoản đầu tư – Các khoản đầu tư chứng 

khoán, theo đó đối tượng lập dự phòng không 

bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được 

Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 

Phương. 

  
 

► Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm b Khoản 

1 Điều 5 về công thức xác định mức trích lập 

dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, theo 

đó loại bỏ quy định về xác định mức trích lập 

dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối 

với trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính 

quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo 

lãnh. 

 
► Số dư dự phòng các khoản đầu tư trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái 

phiếu chính quyền địa phương mà doanh 

nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông 

tư 24/2022 có hiệu lực thi hành (nếu có) được 

hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập 

báo cáo tài chính năm 2022. 

 
► Thông tư 24/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 

25 tháng 5 năm 2022. 
 
Trường hợp Quý độc giả cẩn thêm thông tin, xin vui 
lòng liên hệ với chúng tôi.  
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