Th.S. Nguyễn Văn Truyền
Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính
1

A. Khái quát về tài sản vô hình
- Khái niệm
- Đặc điểm
- Phân loại
B. Tài sản vô hình trong hạch toán kế toán
C. Phương pháp thẩm định giá TSVH
- Cách tiếp cận từ thị trường
- Cách tiếp cận từ chi phí
- Cách tiếp cận từ thu nhập

2









Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 ban
hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TTBTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính;
Hướng dẫn 04 của IVSC, 2010 – Thẩm định
giá TSVH.
Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày
25/4/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử
dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Tiêu chuẩn kế toán 04 – TSCĐ vô hình (Kèm
theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC)
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I. Khái niệm
- Tài sản vô hình (intangible asset) là tài sản
phi tiền tệ được thể hiện thông qua những
đặc tính kinh tế của chúng; nó không có hình
thái vật chất, nhưng tạo ra các quyền và lợi
ích kinh tế cho chủ sở hữu hoặc người nắm
giữ tài sản đó. (IVSC)
- Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái
vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi
ích kinh tế. (TCTĐGVN số 13)
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Lưu ý: Tài sản vô hình trong TCTĐG 13

phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
- Không có hình thái vật chất;
- Có thể nhận biết được và có bằng chứng
hữu hình về sự tồn tại của tài sản vô hình;
- Có khả năng tạo thu nhập cho người có
quyền sở hữu;
- Giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng
được.
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5 đặc điểm chủ yếu
 Không có hình thái vật chất hoặc có hình thái
vật chất không rõ ràng: Có loại được thể hiện
bằng hình thái cụ thể như nhãn hiệu thương
mại, bằng sáng chế,... nhưng có loại lại hoàn
toàn không có hình thái vật chất như uy tín
trên thị trường, lòng trung thành của khách
hàng, mối quan hệ kinh doanh;
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Có thể nhận biết và xác định được, thể hiện:
Xác định được bản chất (nội dung);
Xác định được phạm vi, giới hạn;
Xác định được chức năng, công dụng;
Xác định được giá trị (định lượng được giá
trị).
Có thể kiểm soát được: có thể điều khiển, sử
dụng (khai thác), duy trì, cất giữ, phát triển,
mua bán, trao đổi, cho thuê, góp vốn, …
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Có khả năng sinh lợi (tạo ra thu nhập cho
người có quyền sở hữu hoặc nắm giữ): khi
được sử dụng (khai thác), bán, chuyển giao,
cho thuê, trao đổi, … thì đem lại cho người
kiểm soát nó lợi ích bằng tiền hoặc bằng tài
sản khác.
Thời gian sử dụng hữu ích thường là một đại
lượng biến đổi, không cố định, có thể dài
ngắn khác nhau, nhưng không phải là vô hạn
định.
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Theo cách phân loại của Tiêu chuẩn TĐGVN
số 13, Tài sản vô hình bao gồm các loại sau:
Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;
Các quyền mang lại lợi ích kinh tế;
Các mối quan hệ;
Các tài sản vô hình khác.
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Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, đó là
tất cả các sản phẩm của hoạt động trí tuệ. Vì
vậy, TSTT có các đặc tính riêng, đó là tính sáng
tạo và tính đổi mới.
Tài sản trí tuệ bao gồm sáng chế, bí mật kinh
doanh, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,
kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương
mại, giống cây trồng, chương trình máy tính,
tác phẩm khoa học, sáng kiến, giống vật nuôi,
thiết kế kỹ thuật (được bảo hộ và không được
bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí
tuệ).
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Tài sản trí tuệ được thể hiện thông qua quyền sở
hữu trí tuệ.
 Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá
nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác
giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền
sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây
trồng.
- Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối
với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
- Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là
quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân
đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình,
chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang
chương trình được mã hóa.
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- Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức,
cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,
thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu,
tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh
do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống
cạnh tranh không lành mạnh.
- Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ
chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do
mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc
được hưởng quyền sở hữu.
 Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền
sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở
hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.
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Là các quyền phát sinh theo những điều kiện của các cam
kết, thỏa thuận, hợp đồng với các cá nhân, các doanh
nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, dưới hình thức văn
bản hay không văn bản, ví dụ:
Quyền sử dụng đất, quyền thuê đất
Các hợp đồng phân phối hàng hóa (các điều kiện có lợi cho
việc bán, lưu trữ và vận chuyển, lưu thông hàng hóa)
Các hợp đồng lao động (giữ chân các cán bộ chủ chốt)
Các hợp đồng vay mượn tài chính (các điều kiện tốt hơn
với chi phí thấp hơn)
Các hợp đồng bảo hiểm (các điều kiện tốt hơn với chi phí
thấp hơn)
Các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào (với các
điều kiện tốt hơn)
Các giấy phép của Chính phủ (có giá trị và khó có được)
Các hợp đồng cung cấp hàng hóa (với điều kiện và giá cả
tốt hơn).
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Trong quá trình hoạt động, các cá nhân,
doanh nghiệp tạo lập được các mối quan hệ
với các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức
bên ngoài. Mối quan hệ này tuy không được
thể hiện bằng hợp đồng nhưng có ý nghĩa
rất lớn đối với các bên.
• Lực lượng lao động của doanh nghiệp DN
thường phải bỏ chi phí rất lớn để tìm kiếm,
thuê nhận, đào tạo lực lượng lao động.
Ngược lại, một lực lượng lao động lớn và có
tay nghề cao mang lại giá trị rất lớn cho DN
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• Quan hệ khách hàng
Khách hàng đóng vai trò quan trong nhất trong
sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Có
được một cơ sở khách hàng vững chắc sẽ giúp
doanh nghiệp: dễ dàng hoạch định chính sách
sản xuất phân phối tiêu thụ hàng hóa; tạo lập
được vị thế trên thị trường,…. Đặc biệt quan
trọng đối với:
- Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, thuế, pháp lý,
y tế,
- Phân phối dược phẩm, báo chí
- Dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm
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• Quan hệ với các nhà phân phối
Không phải doanh nghiệp nào cũng tự xây
dựng được hệ thống phân phối riêng biệt của
mình, mà phần lớn qua các trung gian (các
nhà phân phối độc lập).
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Các tài sản vô hình khác là TSVH còn lại sau
khi loại trừ tất cả các TSVH có thể xác định
được. Các TSVH còn lại này được gọi là “Lợi
thế kinh doanh - Goodwill”.
- Lợi thế kinh doanh là bất kỳ lợi ích kinh tế
tương lai nào phát sinh từ một doanh nghiệp
hoặc một nhóm các tài sản, mà không thể
tách biệt hoàn toàn khỏi doanh nghiệp hoặc
nhóm các tài sản này.
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Lợi thế kinh doanh là phần giá trị còn lại sau khi lấy
giá trị của doanh nghiệp khấu trừ giá trị của tất cả các
tài sản hữu hình, vô hình có thể xác định được và tài
sản tiền tệ.
Một số thành phần chính của Lợi thế kinh doanh:
+ Khả năng phát triển trong tương lai những tài sản vô
hình mới và có thể nhận biết được (công nghệ, quan
hệ khách hàng, …);
+ Hiệu quả phối hợp cụ thể của doanh nghiệp (giảm
bớt chi phí hoạt động, lợi ích kinh tế theo quy mô,
sáng tạo trong pha trộn sản phẩm,…);
+ Các cơ hội tăng trưởng (mở rộng sang các thị trường
khác,…); hoặc
+ Năng lực tổ chức (mạng lưới kết nối,…)
-
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Tài sản vô hình có thể xác định được hoặc không
xác định được trong lĩnh vực thẩm định giá.
 Một TSVH có thể xác định được nếu:
- Hoặc là, có thể tách rời được, nghĩa là có khả
năng chia tách được khỏi thực thể đối tượng và
được bán, chuyển nhượng, cấp phép, cho thuê
hoặc trao đổi được một cách riêng biệt hoặc cùng
kết hợp với hợp đồng liên quan, cùng với tài sản
có thể xác định được, hoặc khoản nợ, bất kể chủ
thể có ý định tiến hành các giao dịch trên hay
không.
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- Hoặc là, phát sinh từ quyền hợp đồng hoặc
các quyền hợp pháp khác, bất kể các quyền
này có thể chuyển nhượng được hay tách rời
được khỏi chủ thể, hoặc khỏi các quyền và
nghĩa vụ khác.
 Bất kỳ tài sản vô hình không xác định được
nào gắn với một doanh nghiệp hoặc một
nhóm các tài sản thì được chung gọi là Lợi
thế thương mại “goodwill”.
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TSVH có thể xác định được phân thành
4 nhóm sau:






Tài sản vô hình liên
Tài sản vô hình liên
hoặc nhà cung cấp
Tài sản vô hình liên
Tài sản vô hình liên

quan đến tiếp thị
quan đến khách hàng
quan đến công nghệ
quan đến nghệ thuật
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Tài sản vô hình liên quan đến tiếp thị chủ yếu
được sử dụng trong tiếp thị và xúc tiến sản phẩm
hoặc dịch vụ, bao gồm:
Thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ,
nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận;
Bao bì thương mại (màu sắc độc đáo, thiết kế
hình dáng hoặc đóng gói);
Các tít báo;
Tên miền in-tơ-net;
Hiệp định không cạnh tranh.
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Tài sản vô hình liên quan đến khách hàng
hoặc nhà cung cấp phát sinh từ các mối quan
hệ hoặc các kiến thức của khách hàng hoặc
nhà cung cấp, như:
Các thỏa thuận về quảng cáo, xây dựng, quản
lý, dịch vụ hoặc cung cấp;
Các thỏa thuận cấp phép hoặc phí cấp phép;
Các hợp đồng dịch vụ;
Sổ ghi đơn hàng;
Hợp đồng lao động;
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Các quyền sử dụng, chẳng hạn như khoan lỗ,
nước, không khí, cắt gỗ và quyền sử dụng
đường băng;
Các thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh;
Các mối quan hệ khách hàng, hoặc
Các danh sách khách hàng.
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Tài sản vô hình liên quan đến công nghệ
phát sinh từ quyền hợp đồng hoặc phi hợp
đồng để sử dụng công nghệ (có và không có
bằng sáng chế), cơ sở dữ liệu, các công thức,
thiết kế, phần mềm, quy trình hoặc công
thức nấu ăn.
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Tài sản vô hình liên quan đến nghệ thuật
phát sinh từ các quyền hưởng lợi (như phí
cấp phép) từ các công trình nghệ thuật (kịch,
sách, phim ảnh và âm nhạc), và từ việc bảo
hộ quyền tác giả phi hợp đồng.
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Tiêu chuẩn và nhận biết nhận Tài sản cố định
vô hình
Khái niệm: Tài sản cố định vô hình là những
tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện
một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn
các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình,
tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như
một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử
dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát
minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả....
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Các doanh nghiệp thường đầu tư để có các
nguồn lực vô hình, như: Quyền sử dụng đất
(có thời hạn), phần mềm máy vi tính, bằng
sáng chế, bản quyền, giấy phép khai thác,
hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu,
giấy phép nhượng quyền, quan hệ kinh
doanh với khách hàng hoặc nhà cung cấp, sự
trung thành của khách hàng, thị phần và
quyền tiếp thị...
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Để xác định nguồn lực vô hình có thỏa mãn định
nghĩa TSCĐ vô hình hay không cần phải xem xét
các yếu tố: Tính có thể xác định được, khả năng
kiểm soát nguồn lực và tính chắc chắn của lợi ích
kinh tế trong tương lai.
Nếu một nguồn lực vô hình không thoả mãn định
nghĩa TSCĐ vô hình thì chi phí phát sinh để tạo
ra nguồn lực vô hình đó phải ghi nhận là chi phí
sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc chi phí trả
trước. Riêng nguồn lực vô hình doanh nghiệp có
được thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp có
tính chất mua lại được ghi nhận là lợi thế thương
mại vào ngày phát sinh nghiệp vụ mua
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Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô
hình phải thỏa mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn
sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong
tương lai do tài sản đó mang lại;
- Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
- Nguyên giá tài sản phải được xác định một
cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng
trở lên
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Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ vô hình
theo nguyên giá
- TSCĐ vô hình mua sắm: Nguyên giá là giá
mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế
(không bao gồm các khoản thuế được hoàn
lại) và các chi phí liên quan trực tiếp phải chi
ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử
dụng.
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- TSCĐ vô hình mua theo hình thức trao đổi với
một TSCĐ vô hình không tương tự hoặc tài sản
khác: Nguyên giá là giá trị hợp lý của TSCĐ vô
hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem
trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả
thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng
(+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản
thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực
tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản
vào sử dụng theo dự tính.
* Lưu ý: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá trị tài sản có
thể trao đổi giữa các bên có đầy đủ hiểu biết
trong sự trao đổi ngang giá.
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- Tài sản cố định vô hình được cấp, được biếu,
được tặng, được điều chuyển đến:
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình được cấp, được
biếu, được tặng là giá trị hợp lý ban đầu cộng
(+) các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra
tính đến việc đưa tài sản vào sử dụng.
+ Nguyên giá TSCĐ được điều chuyển đến là
nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán của
doanh nghiệp có tài sản điều chuyển.
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- TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh
nghiệp: Nguyên giá là các chi phí liên quan
trực tiếp đến khâu xây dựng, sản xuất thử
nghiệm phải chi ra tính đến thời điểm đưa
TSCĐ đó vào sử dụng theo dự tính.
- TSCĐ là quyền sử dụng đất: Nguyên giá
được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra
để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+)
các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng,
san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không
bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các
công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử
dụng đất nhận góp vốn.
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- TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu
công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ:
Nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế mà
doanh nghiệp đã chi ra để có được quyền tác
giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với
giống cây trồng theo quy định của pháp luật
về sở hữu trí tuệ.
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- TSCĐ của các chương trình phần mềm được
xác định: Nguyên giá là toàn bộ các chi phí
thực tế mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có các
chương trình phần mềm trong trường hợp
chương trình phần mềm là một bộ phận có
thể tách rời với phần cứng có liên quan, thiết
kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy
định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
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Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định
vô hình:
- Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao
của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá
20 năm.
- Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có
thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích
khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của
doanh nghiệp.
- Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu
trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian
trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn
bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn
bảo hộ được gia hạn thêm).
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3 cách tiếp cận:
- Từ thị trường (phương pháp so sánh);
- Từ chi phí:
+ Phương pháp chi phí tái tạo,
+ Phương pháp chi phí thay thế
- Từ thu nhập:
+ Phương pháp Tiền sử dụng TSVH
+ Phương pháp Lợi nhuận vượt trội
+ Phương pháp Thu nhập tăng thêm
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Căn cứ vào việc so sánh, phân tích thông tin
của các tài sản vô hình tương tự có giá giao
dịch trên thị trường
 Phân tích đặc điểm, tính tương đồng:
- Các quyền liên quan đến sở hữu tài sản vô
hình;
- Các điều khoản về tài chính liên quan đến
việc mua bán, hoặc chuyển giao quyền sử
dụng;
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- Lĩnh vực ngành nghề mà tài sản vô hình đang
được sử dụng;
- Yếu tố địa lý, khu vực ảnh hưởng đến việc sử
dụng tài sản vô hình;
- Các đặc điểm khác của tài sản vô hình.
*Lưu ý: Phải có ít nhất 03 tài sản vô hình tương tự
để so sánh. Trường hợp chỉ thu thập được thông
tin của 02 tài sản tương tự thì kết quả thẩm định
giá chỉ được dùng để kiểm tra, đối chiếu với kết
quả từ cách tiếp cận khác.
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- Giá giao dịch thành công, giá chào bán, giá
chào mua, v.v. của tài sản vô hình tương tự.
- Địa điểm và điều kiện thị trường tại thời điểm
giao dịch, động cơ của người mua và người
bán, các điều khoản thanh toán cũng như các
yếu tố khác liên.
- Các mức điều chỉnh cần thiết đối với các mức
giá và hệ số điều chỉnh để phản ánh sự khác
biệt giữa tài sản vô hình cần thẩm định giá và
các tài sản vô hình tương tự để so sánh.
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Ước tính giá trị tài sản vô hình căn cứ vào chi
phí tái tạo ra tài sản vô hình giống nguyên
mẫu với tài sản cần thẩm định giá hoặc chi
phí thay thế để tạo ra một tài sản vô hình
tương tự có cùng chức năng, công dụng
Giá trị ước tính của Tài sản vô hình = Chi phí
tái tạo (Chi phí thay thế) – Hao mòn lũy kế +
Lợi nhuận của nhà sản xuất (nhà đầu tư)
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-

-

-

Chi phí thay thế hoặc chi phí tái tạo bao
gồm:
Chi phí về nhân công;
Nguyên vật liệu;
Chi phí cho các tài sản hữu hình phụ trợ cần
thiết để phát huy được giá trị của tài sản vô
hình;
Chi phí duy trì (ví dụ: Chi phí quảng cáo để
duy trì vị thế của nhãn hiệu, chi phí quản lý
chất lượng của sản phẩm, v.v.);
Chi phí đăng ký xác lập quyền đối với tài
sản trí tuệ;
Chi phí nghiên cứu phát triển;
Các chi phí hợp lý khác.
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Hao mòn của tài sản vô hình chủ yếu bao
gồm phần giá trị giảm đi do những lỗi thời về
chức năng, về công nghệ, về kinh tế. Hao
mòn về mặt vật lý không áp dụng đối với hầu
hết các tài sản vô hình.
Ước tính phần giá trị hao mòn
- Chênh lệch chi phí nghiên cứu, triển khai
(chủ yếu liên quan tới phương pháp chi phí
tái tạo): là chênh lệch giữa chi phí để nghiên
cứu và triển khai xây dựng tài sản vô hình tại
thời điểm thẩm định giá so với tại thời điểm
tạo ra tài sản vô hình cần thẩm định giá.
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- Chênh lệch chi phí vận hành: là chênh lệch
giữa chi phí duy trì và sử dụng tài sản vô hình
vào thời điểm thẩm định giá so với thời điểm
bắt đầu đưa tài sản vô hình vào sử dụng
- Lỗi thời về mặt kinh tế của tài sản vô hình là
mức chênh lệch về hiệu quả kinh tế (thu
nhập) từ việc sử dụng tài sản vô hình tại thời
điểm thẩm định giá so với thời điểm bắt đầu
đưa tài sản vô hình vào sử dụng
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- Tuổi đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình
Tuổi đời kinh tế còn lại của TSVH chịu tác
động của yếu tố pháp luật, kinh tế, công nghệ
như: quy mô và triển vọng của thị trường, sự
phát triển của khoa học công nghệ, mức độ
độc đáo, khác biệt của TSVH, sự cạnh tranh
của các TSVH tương tự
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-

-

-

Khi ước tính tuổi đời kinh tế còn lại, cần xem xét các yếu tố:
Thời gian bảo hộ của pháp luật đối với tài sản vô hình là quyền sở
hữu trí tuệ;
Quy định tại các hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật
gắn liền với tài sản vô hình cần thẩm định;
Quyết định của tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền liên quan
đến tài sản vô hình cần thẩm định;
Các yếu tố kinh tế như quy mô và triển vọng của thị trường sản
phẩm, dịch vụ gắn với tài sản vô hình cần thẩm định;
Sự phát triển của khoa học công nghệ, sự ra đời của các sáng chế
tương tự hoặc hiệu quả hơn, dẫn tới sự lỗi thời chức năng, lỗi
thời kinh tế của tài sản vô hình cần thẩm định; các yếu tố khoa
học kỹ thuật có liên quan khác;
Các kết quả thống kê, phân tích về tuổi đời thực hiệu của các
nhóm tài sản vô hình;
Các yếu tố khác có liên quan.
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Giá trị của Tài sản vô hình = Chi phí tái tạo –
Giá trị hao mòn lũy kế + Lợi nhuận của nhà
sản xuất (nhà đầu tư)
 Thông tin cần có để áp dụng:
- Thông tin về chi phí cần thiết để tái tạo lại tài
sản vô hình tương đồng với tài sản vô hình
cần thẩm định.
- Thông tin về hao mòn và lỗi thời của tài sản
vô hình cần thẩm định, hoặc của các tài sản
vô hình tương tự với tài sản vô hình cần thẩm
định giá trên thị trường.
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Trường hợp áp dụng:
- Khi có thông tin, số liệu chi tiết về chi phí tạo ra
tài sản vô hình, đặc biệt là khi phù hợp với mục
đích xác định giá trị phi thị trường của tài sản vô
hình cần thẩm định giá.
- Khi tính giá trị tài sản vô hình đối với người chủ
sở hữu sử dụng (dựa trên giả định nếu người
chủ sở hữu không còn tài sản vô hình này, họ
buộc phải tạo ra tài sản vô hình giống hệt để tiếp
tục sử dụng).
- Khi xác định phần thiệt hại về các lợi ích từ tài
sản vô hình do các hành vi sử dụng trái phép,
phá vỡ hợp đồng,…
- Có thể dùng làm một phương pháp bổ sung cho
các phương pháp thẩm định giá khác.
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Giá trị của Tài sản vô hình = Chi phí thay thế
– Giá trị hao mòn lũy kế + Lợi nhuận của nhà
sản xuất
 Thông tin cần có để áp dụng:
- Thông tin về chi phí cần thiết để tạo ra tài
sản vô hình có chức năng tương tự như tài
sản vô hình cần thẩm định;
- Thông tin về hao mòn do lỗi thời của tài sản
vô hình cần thẩm định, và/hoặc các tài sản vô
hình tương tự trên thị trường.
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Trường hợp áp dụng:
- Khi có thông tin, số liệu chi tiết về chi phí tạo ra
tài sản vô hình.
- Khi tài sản vô hình tiếp tục được sử dụng bởi
người chủ sở hữu (Dựa trên giả định nếu người
chủ sở hữu không còn tài sản vô hình này và họ
phải tạo ra tài sản vô hình tương tự để thay thế
và sử dụng).
- Khi không xác định được dòng thu nhập hoặc
các lợi ích kinh tế khác từ việc sử dụng tài sản vô
hình. Ví dụ, phần mềm tự chế, nội dung trang
thông tin điện tử, lực lượng lao động.
- Khi xác định giá trị bảo hiểm cho tài sản vô hình.
- Có thể dùng làm một phương pháp bổ sung cho
các phương pháp thẩm định giá khác.
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Xác định giá trị của tài sản vô hình thông qua
giá trị hiện tại của các khoản thu nhập, các
dòng tiền và các chi phí tiết kiệm do tài sản
vô hình mang lại trong tương lai.
Các dòng thu nhập: Tài sản vô hình có thể
tạo ra các dòng thu nhập thông qua việc sử
dụng tài sản vô hình, sở hữu tài sản vô hình
(ví dụ: thu tiền sử dụng tài sản vô hình), hoặc
hạn chế sử dụng tài sản vô hình.
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Khi tiến hành thẩm định giá tài sản vô hình,
tùy vào mục đích thẩm định giá, có thể phân
tích: dòng thu nhập từ việc sử dụng tài sản
vô hình đối với người sử dụng tài sản vô
hình, dòng thu nhập từ việc thu tiền sử dụng
tài sản vô hình đối với người sở hữu tài sản
vô hình, hoặc cả hai dòng thu nhập trên
Tỷ suất chiết khấu:
Tỷ suất chiết khấu được ước tính thông qua
các thông tin từ thị trường của các tài sản vô
hình tương tự, có thể là tỷ suất sinh lời trung
bình của loại tài sản đó trên thị trường.
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Tỷ suất chiết khấu đối với dòng tiền được tạo
ra bởi tài sản vô hình cần thẩm định giá
thường cao hơn chi phí sử dụng vốn bình
quân gia quyền (WACC) (do chứa đựng nhiều
rủi ro hơn) và thấp hơn tỷ suất hoàn vốn nội
bộ (IRR). Riêng đối với các tài sản vô hình có
giá trị chiếm đa số trong tổng giá trị của
doanh nghiệp đang sử dụng tài sản vô hình
đó, có thể cân nhắc sử dụng (WACC) của
doanh nghiệp để làm tỷ suất chiết khấu.
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Phương pháp này được thực hiện bằng cách
chiết khấu dòng tiền trong tương lai là khoản
tiền sử dụng tài sản vô hình tiết kiệm được
đã trừ thuế (nếu có).
Tiền sử dụng tài sản vô hình: là khoản tiền
mà tổ chức, cá nhân sử dụng tài sản vô hình
phải trả cho chủ sở hữu tài sản vô hình để
được quyền sử dụng tài sản đó (ví dụ như
tiền sử dụng sáng chế, tiền trả cho nhượng
quyền thương mại, tiền trả cho quyền khai
thác khoáng sản…v.v).
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Thông tin cần có để áp dụng:
- Mức tiền sử dụng TSVH:
+ Mức tiền sử dụng TSVH thực tế mà người chủ tài
sản vô hình có được nhờ chuyển giao hoặc cho
thuê quyền sử dụng TSVH;
+ Mức tiền sử dụng TSVH giả định tức là khoản tiền
người sử dụng giả thiết phải trả cho người chủ sở
hữuTSVH. Mức tiền này được tính trên cơ sở mức
tiền sử dụng TSVH của các TSVH tương tự trên thị
trường, hoặc được tính trên phần lợi nhuận của
việc sử dụng tài sản vô hình mà người sử dụng
TSVH sẵn sàng trả cho người sở hữu TSVH trong
một giao dịch khách quan và độc lập.
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Các thông tin cần được điều chỉnh để phản ánh
sự khác biệt giữa các Tiền sử dụng TSVH của TS
so sánh và tài sản cần TĐG; bao gồm:
+ Các yếu tố cụ thể có thể ảnh hưởng đến tiền sử
dụng TSVH như mối quan hệ giữa hai bên sở hữu
và sử dụng TSVH;
+ Các điều khoản riêng biệt;
+ Người sở hữu hoặc người sử dụng phải trả các
chi phí nhất định, như chi phí tiếp thị và quảng
cáo;
+ Ngày có hiệu lực và thời gian hiệu lực của giấy
phép;
+ Giai đoạn cấp phép;
+ Các đặc điểm khác biệt như vị trí trên thị trường,
mức độ bao phủ về mặt địa lý, chức năng, giấy
phép được sử dụng cho các sản phẩm được mua
bán giữa các doanh nghiệp hoặc giữa doanh
nghiệp và người tiêu dùng
-
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Trường hợp áp dụng:
- Khi có thông tin, số liệu cần thiết về tiền sử
dụng TSVH của các TSVH tương tự trên thị
trường.
- Khi cần tính mức bồi thường thiệt hại trong
trường hợp có tranh chấp.
- Có thể dùng làm một phương pháp bổ sung
cho các phương pháp thẩm định giá khác.
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Giá trị tài sản vô hình được ước tính trên cơ
sở chênh lệch của giá trị hiện tại của hai dòng
tiền chiết khấu trong trường hợp tài sản vô
hình cần thẩm định giá được sử dụng để tạo
ra thu nhập vượt trội cho chủ thể và trong
trường hợp chủ thể không sử dụng tài sản vô
hình cần thẩm định giá.
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Thông tin cần có để áp dụng:
- Lợi nhuận kỳ vọng, chi phí tiết kiệm được và các
dòng thu nhập trong tương lai tạo ra cho một
doanh nghiệp khi sử dụng tài sản vô hình và
không sử dụng tài sản vô hình.
- Tỷ suất chiết khấu phù hợp để dự báo thu nhập
trong tương lai.
 Trường hợp áp dụng:
- Phương pháp này có thể áp dụng với cả tài sản vô
hình tạo ra các khoản thu nhập tăng thêm và tài
sản vô hình giúp tiết kiệm chi phí.
- Có thể dùng làm một phương pháp bổ sung cùng
với các phương pháp thẩm định giá khác.
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Xác định giá trị của của tài sản vô hình thông
qua giá trị hiện tại của các dòng tiền được
cho là phát sinh từ đóng góp của tài sản vô
hình cần thẩm định giá sau khi loại trừ tỷ lệ
dòng tiền phát sinh từ đóng góp của các tài
sản khác.
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Áp dụng phương pháp nhập tăng thêm
1- Uớc tính các dòng tiền kỳ vọng được tạo ra
do sử dụng tài sản vô hình cần thẩm định giá.
Dòng tiền được tạo ra do sử dụng tài sản vô
hình cần thẩm định giá được ước tính bằng
cách giảm trừ khỏi dòng tiền kỳ vọng nói trên
khoản đóng góp được tạo ra do sử dụng các
tài sản hữu hình, tài sản tài chính và các tài
sản vô hình khác với tài sản vô hình cần thẩm
định (gọi chung là tài sản đóng góp).
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Khoản đóng góp của tài sản đóng góp là khoản
thu nhập hợp lý được tạo ra bởi tài sản đóng
góp, bao gồm phần lợi nhuận từ tài sản đóng
góp và phần bù đắp cho khoản đầu tư ban đầu
do sự giảm giá trị của tài sản theo thời gian.
+ Bước 1: xác định những tài sản có đóng góp vào
dòng tiền thu nhập;
+ Bước 2: ước tính giá trị của những tài sản đóng
góp này;
+ Bước 3: xác định thu nhập của tài sản đóng góp
trên cơ sở tỷ suất lợi nhuận hợp lý và giá trị của
các tài sản đóng góp.
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2 - Phần còn lại của dòng tiền kỳ vọng sau khi
giảm trừ khoản đóng góp được tạo ra do sử
dụng các tài sản đóng góp được chiết khấu
về giá trị hiện tại. Tổng giá trị hiện tại của
dòng tiền đã điều chỉnh này là giá trị của tài
sản vô hình cần thẩm định giá.
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Thông tin cần có để áp dụng:
- Dòng tiền của doanh nghiệp tạo ra bởi tài
sản vô hình cần thẩm định, bao gồm cả dòng
thu nhập và các chi phí gắn liền với tài sản vô
hình cần thẩm định;
- Chí phí sử dụng các tài sản phụ trợ cần thiết
và gắn liền với việc sử dụng hiệu quả tài sản
vô hình cần thẩm định;
- Tỷ suất chiết khấu phù hợp để chuyển đổi về
giá trị hiện tại của tài sản vô hình cần thẩm
định;
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- Các chi phí hoặc lợi ích liên quan, ví dụ mức thuế
áp dụng với việc sử dụng tài sản vô hình cần
thẩm định.
 Trường hợp áp dụng:
- Khi thẩm định giá các tài sản vô hình có sự kết
hợp với các tài sản khác trong một nhóm tài sản
để tạo ra dòng tiền. Trong đó, tài sản vô hình cần
thẩm định giá có tác động chính yếu tới dòng thu
nhập, phần đóng góp từ các tài sản khác là
không chính yếu.
- Có thể dùng làm phương pháp bổ sung cho các
phương pháp thẩm định giá khác.
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Xác định Khoản tiền đóng góp của các tài
sản thực hiện theo 3 bước:
Xác định những tài sản có đóng góp vào
dòng tiền;
Đo lường giá trị của những tài sản này;
Quyết định mức lợi nhuận công bằng hợp lý
trên cơ sở giá trị của những tài sản này.

69

1. Nguyên tắc cơ bản:



Khoản tiền đóng góp tính toán cho tất cả những tài
sản đóng góp xác định được.
Nếu một tài sản được sử dụng trong nhiều lĩnh vực
kinh doanh, thì Khoản tiền đóng góp của các tài
sản nên được phân bổ cho từng lĩnh vực kinh
doanh.

Những tài sản thường được đánh giá Khoản
tiền đóng góp bao gồm: vốn kinh doanh, tài
sản cố định, những TSVH khác ngoài TSVH
cần TĐG và những TSVH quan tới lực lượng
lao động
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2. Khoản tiền đóng góp thường được tính là thu
nhập hợp lý tính trên/của giá trị tài sản đóng
góp




Thu nhập hợp lý tính trên tài sản đóng góp là thu
nhập từ đầu tư mà một nhà đầu tư khôn ngoan yêu
cầu đối với tài sản.
Thu nhập hợp lý của một tài sản đóng góp là khoản
bù đắp cho khoản đầu tư ban đầu do việc giảm giá
trị của tài sản theo thời gian. Do đó, đối với TSCĐ
hữu hình, thu nhập của những tài sản này có thể
được đại diện bằng chi phí khấu hao của nó.
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a) Đối với tài sản hữu hình, thu nhập hợp lý
tính trên/của tài sản là khoản tiền cần thiết
phải trả cho việc sử dụng tài sản. Khoản tiền
này được xác định thông qua hợp đồng thuê
hoặc thuê mua tài sản.
Một cách tính khác: sử dụng khoản tiền khấu
hao hoặc các khoản trả tương tự như một
khoản thay thế cho thu nhập của tài sản.
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b) Đối với vốn lưu động: Thông thường, chi phí lãi
vay được loại trừ khỏi dòng tiền dự báo, nhưng
được phản ánh bằng cách tiến hành chiết khấu
theo chi phí sử dụng vốn; chi phí sử dụng vốn này
thể hiện mức độ vay nợ để chi trả cho các tài sản
vô hình và hữu hình. Để phản ánh thu nhập hợp
lý tăng thêm tính trên vốn lưu động, có thể sử
dụng lãi suất vay ngân hàng có thời hạn hợp lý.
Vì vốn lưu động không phải là tài sản hao mòn
theo thời gian (nghĩa là không phải là tài sản hao
mòn dần), không cần phải tính thu nhập của vốn
lưu động.
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c) Đối với lực lượng lao động: Thu nhập tính
trên lực lượng lao động có thể được xác định
như một khoản thu nhập lấy từ Giá trị thị
trường của tài sản lực lượng lao động. Tài
sản lực lượng lao động thường được thẩm
định giá sử dụng phương pháp tiếp cận chi
phí.
Khoản thu nhập hợp lý tính trên giá trị này
thường được xác định bằng cách tham khảo
chi phí sử dụng vốn của các doanh nghiệp
thuê lực lượng lao động này.
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d) Đối với TSVH: Thu nhập hợp lý tính trên và
của một TSVH có thể được ước tính bằng
cách tham khảo Tiền sử dụng TSVH giả định
phải trả để thuê TSVH đó
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