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Đặt vấn đề
Phát triển triển bền vững đang

trở thành xu hướng chung trên thế
giới và thế giới đang hướng đến
những hoạt động “xanh hóa” như:
tăng trưởng xanh, trái phiếu xanh,
kế toán xanh,… Theo các nghiên
cứu trên thế giới, kế toán xanh
được coi là một công cụ quan trọng
liên quan đến các khía cạnh ảnh
hưởng của môi trường tự nhiên đối
với nền kinh tế và được xem là
hướng chuyển đổi theo phương
thức phát triển bền vững, hướng tới
phát triển nền kinh tế xanh. 

Những năm gần đây, kế toán
môi trường - một nội dung cụ thể
của kế toán xanh trong hệ thống kế
toán nói chung, được nhìn nhận
như là một công cụ hữu ích cung
cấp các thông tin về môi trường
ngoài các thông tin về tình hình

sản xuất - kinh doanh của doanh
nghiệp (DN), làm cơ sở cho các
nghĩa vụ bảo vệ môi trường của
DN. Nhờ đó, sẽ giúp giảm các rủi
ro về môi trường, cũng như rủi ro
về sức khoẻ cộng đồng, đồng thời
cải thiện công tác kế toán quản trị
và tài chính môi trường ở phạm vi
DN. Năm 2014, Liên Hiệp Quốc
đã triển khai chương trình ứng
dụng mang tên “Hệ thống kế toán
về kinh tế và môi trường” hay còn
gọi là Kế toán xanh (Green Ac-
counting). Liên Hiệp Quốc cũng
từng yêu cầu các quốc gia và tổ
chức trên thế giới thực hiện việc hệ
thống kế toán môi trường, để phục
vụ cho việc ghi chép các dữ liệu có
liên quan đến việc hoạt động kinh
doanh của DN, có tác động đến
môi trường. 

Trong bối cảnh đó, việc phát
triển và ứng dụng kế toán xanh trở
thành nhu cầu tất yếu đối với các
quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kế
toán xanh được coi là một công cụ
quan trọng liên quan đến các khía
cạnh ảnh hưởng của môi trường tự
nhiên đối với nền kinh tế và được
xem là hướng chuyển đổi theo
phương thức phát triển bền vững.
Tuy nhiên, vận dụng kế toán xanh
thế nào để đạt hiệu quả là vấn đề
đặt ra hiện nay.

Quan điểm và lợi ích của kế
toán xanh 

Với xu thế tăng trưởng xanh,
kinh tế xanh trên toàn cầu, kế toán
xanh đang ngày càng phổ biến ở
nhiều quốc gia. Kế toán xanh cũng
trở thành đề tài nghiên cứu của các
học giả trên thế giới. Yêu cầu phát
triển bền vững, hạn chế, giảm thiểu
cao nhất tác động của môi trường
đã khiến cho kế toán xanh đang trở
thành mối quan tâm của các nhà
làm chính sách, nhà quản trị DN,
nhà nghiên cứu và cả người dân.

Theo Wikipedia, kế toán xanh là
phương thức kế toán cố gắng tính
toán các chi phí môi trường vào kết
quả tài chính trong hoạt động của
DN. Mục đích của kế toán xanh là
giúp các DN hiểu và quản lý các
mục tiêu kinh tế truyền thống và
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Thời gian qua, thực hiện chủ trương đổi mới mô hình kinh tế theo hướng
tăng trưởng nhanh và bền vững gắn với bảo vệ tốt môi trường và giải
quyết hài hòa các vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội, Đảng và Nhà
nước có chủ trương “xanh hóa” nền kinh tế. Chính phủ đã ban hành
nhiều chính sách nhằm hạn chế sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên
thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa các
hành vi vi phạm, hủy hoại môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Kế toán
xanh nói chung và kế toán môi trường nói riêng là một bộ phận của kinh
tế xanh, tăng trưởng xanh, hướng đến mục tiêu “do con người, vì con
người” góp phần tạo sự ổn định, bền vững cho nguồn lực môi trường, xã
hội phát triển gắn với sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp.
Bài viết trao đổi về thách thức, rào cản trong vận dụng kế toán xanh, qua
đó, khuyến nghị một số giải pháp nhằm phát triển và vận dụng kế toán
xanh tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Kế toán xanh, kế toán môi trường, phát triển bền vững
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mục tiêu môi trường, từ đó hướng
đến mục tiêu phát triển bền vững.
Kế toán xanh có thể hiểu là một hệ
thống kế toán hiện đại và toàn diện
nhằm ghi chép, tổng hợp và lập báo
cáo cho một tổ chức, để phản ánh
đầy đủ các nội dung về tài sản, nợ
phải trả, vốn đầu tư, nguồn thu và
các khoản chi cho môi trường xanh
của quốc gia. Theo Dương Thị
Thanh Hiền (2016), kế toán xanh
được chia thành nhiều góc độ khác
nhau, bao gồm 5 nội dung chính:
Kế toán tài chính môi trường; Kế
toán quản trị môi trường; Tài chính
môi trường; Pháp luật về môi
trường; Đạo đức và quan hệ với
cộng đồng xã hội.

Nhiều ý kiến lại cho rằng, kế
toán xanh (kế toán môi trường, kế
toán sinh thái, kế toán xã hội) là
một bộ phận cấu thành của kế toán,
liên quan đến các thông tin về hoạt
động môi trường trong phạm vi DN
nhằm thu thập, xử lý, phân tích và
cung cấp thông tin về môi trường
cho đối tượng trong và ngoài DN
sử dụng để ra quyết định. Khảo sát
các nghiên cứu trong và ngoài nước
cho thấy, một số lợi ích của kế toán
xanh đối với nền kinh tế nói chung
và hoạt động sản xuất kinh doanh
của DN nói riêng như sau:

Đối với nền kinh tế
- Cung cấp cho kế toán lường

trước các tác động của môi trường,
một số yếu tố có thể gây ra cho một
DN hoặc tổ chức, từ đó giúp các
nhà làm chính sách và quản trị DN
có cách thức đối phó và giải quyết
hợp lý. Nhờ đó, cũng sẽ giúp giảm
các rủi ro về môi trường cũng như
rủi ro về sức khoẻ cộng đồng. Nói
cách khác, kế toán môi trường giúp
nền kinh tế hướng đến nền kinh tế
xanh và tăng trưởng xanh.

- Khắc phục được nhược điểm,
hạn chế của kế toán truyền thống,
từ đó đòi hỏi các cơ quan quản lý

có cái nhìn thực tiễn hơn để có thể
đNy nhanh việc hoàn thiện các quy
định pháp luật liên quan đến lĩnh
vực kế toán. Thực tế cho thấy, kế
toán truyền thống hiện nay có
những hạn chế nhất định, đặc biệt
là các vấn đề môi trường. Hệ
thống tài khoản, sổ, chứng từ kế
toán không ghi nhận riêng biệt
những thông tin môi trường. Yếu
tố chi phí “môi trường” và thu
nhập do “môi trường” mang lại

không nằm trong một tài khoản,
một khoản mục riêng rẽ, cụ thể
nào của kế toán. 

Đối với cộng đồng DN
- Kế toán môi trường – một nội

dung cụ thể của kế toán xanh trong
hệ thống kế toán nói chung, góp
phần tìm kiếm và cung cấp các
thông tin quan trọng và cần thiết
về các chi phí và doanh thu có liên
quan đến môi trường. Qua đó,
giúp DN cải thiện công tác kế toán

Bảng 1: Một số nghiên cứu liên quan đến kế toán xanh trên thế
giới

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
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quản trị và tài chính môi trường ở
phạm vi DN. 

- Cung cấp thông tin, kiểm tra
lợi nhuận, doanh thu và chi phí môi
trường của DN để từ đó nhà quản
trị đưa ra các quyết định sản xuất
kinh doanh. Nếu thực hiện tốt kế
toán xanh, sẽ hạn chế được các yếu
tố đầu vào nguyên liệu, năng
lượng, nhân công bị tiêu hao trong
quá trình tạo ra ô nhiễm, làm tăng
hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng
lợi thế cạnh tranh do giảm được giá
thành sản xuất.

- Hướng dẫn các DN, các chủ
dự án trong các quyết định kinh tế,
khuyến khích họ nỗ lực trong việc
sử dụng tài nguyên, kể cả tài
nguyên thiên nhiên do con người
tạo ra một cách có hiệu quả và hạn
chế tối đa sự hủy hoại môi trường,
hạn chế rác thải và sự ô nhiễm, thay
đổi các hành vi đối xử với môi
trường sống.

- Việc áp dụng kế toán xanh, đặc
biệt là kế toán môi trường góp phần
cung cấp thông tin chính xác, minh
bạch, đầy đủ và trách nhiệm, từ đó
giúp cải thiện hình ảnh của DN
trong mắt cơ quan quản lý, cổ
đông, nhà đầu tư và các đối tác
kinh doanh. Trên thực tế, việc áp
dụng kế toán xanh thể hiện trách
nhiệm xã hội và đạo đức kinh
doanh của DN, từ đó làm hài lòng
và củng cố được niềm tin của các
bên liên quan (Bảng 1, trang 33).

Thách thức, rào cản trong vận
dụng kế toán xanh

Việt Nam hiện cũng đã ban hành
một số quy định yêu cầu các DN,
các nhà đầu tư phải tiến hành đánh
giá tác động đến môi trường, phải
đưa ra hoặc triển khai các giải pháp
xử lý môi trường trước khi thực
hiện các dự án. Tuy nhiên, việc triển
khai áp dụng kế toán xanh tại Việt
Nam hiện nay cũng sẽ gặp không ít
khó khăn, thách thức, cụ thể:

Về mặt khuôn khổ pháp lý: Nhìn
chung, các quy định về tài chính,
các chuNn mực, các chế độ kế toán
của Nhà nước và công cụ kế toán
của DN chưa cung cấp và đáp ứng
được những thông tin cần thiết về
các chi phí liên quan đến môi
trường theo các yêu cầu cho việc ra
quyết định các hợp đồng và lập báo
cáo tài chính tại DN. Bên cạnh đó,
theo các chuyên gia, hiện nay rất
nhiều chi phí liên quan đến môi
trường đang phản ánh chung trong
các tài khoản chi phí quản lý và các
nhà quản lý kinh tế không thể phát
hiện, không thể thấy được quy mô
và tính chất của chi phí môi trường
nói chung và từng khoản chi phí
môi trường nói riêng. Việc này
cũng khiến cho quyết định điều
hành của nhà quản trị DN trở nên
khó khăn, do vậy cần có tư vấn cho
nhà quản trị.

Về mặt hệ thống chứng từ, tài
khoản: Hiện nay, hệ thống tài
khoản, sổ, chứng từ kế toán không
ghi nhận riêng biệt những thông tin
môi trường. Trên các tài khoản kế
toán chưa ghi nhận các chi phí
đáng kể liên quan đến môi trường
như chi phí sửa chữa, đền bù, chi
phí khắc phục sự cố và chi phí dọn
dẹp, xử lý trong các vụ tai nạn, hủy
hoại môi trường sinh thái, môi
trường sống. Thực tế cho thấy, yếu
tố chi phí “môi trường” và thu
nhập do “môi trường” mang lại
không nằm trong một tài khoản,
một khoản mục riêng rẽ, cụ thể nào
của kế toán. 

Về bộ máy kế toán: Hiện nay,
việc tìm kiếm và xây dựng một mô
hình kế toán phù hợp với quy mô
và năng lực tài chính của DN luôn
là bài toán khó và thách thức lớn
đối với nhà quản trị. Hiện nay, các
DN chủ yếu tập trung vào công tác
kế toán tài chính, do vậy bộ phận
kế toán của DN cũng không có

những nhân viên kế toán môi
trường riêng biệt,... Trong khi DN
chưa nhận thức đầy đủ về kế toán
xanh nói chung và kế toán môi
trường nói riêng, thì việc đầu tư
cho kế toán xanh thông qua việc
tuyển dụng riêng hoặc bộ máy
riêng cho hoạt động kế toán này là
không khả thi.

Về tâm lý của đối tượng áp
dụng: DN có xu hướng né tránh
việc áp dụng kế toán xanh bởi để
thực hiện các quy định pháp lý đó,
tất yếu phát sinh thêm nhiều loại
chi phí với quy mô ngày càng lớn
liên quan đến bảo vệ môi trường,
xử lý các chất thải tác động đến
môi trường và nâng cao chất lượng
môi trường trong hợp đồng kinh
doanh của các DN và trong triển
khai các dự án đầu tư. Theo Dương
Thị Thanh Hiền (2016), nhiều DN
cũng sẽ bị lợi nhuận che mắt: sản
xuất nhiều hơn, nhanh hơn với chi
phí có thể rẻ hơn, chất thải tạo ra
cũng nhiều hơn. Khi tài nguyên bị
sử dụng không có kiểm soát, chất
thải đổ ra môi trường không có
kiểm soát với cơ sở hạ tầng chưa
kịp đổi mới để xử lý môi trường thì
đây là một rào cản lớn ảnh hưởng
đến kế toán môi trường,...

Về đội ngũ cán bộ kế toán xanh:
Vấn đề nguồn nhân lực và chất
lượng nguồn nhân lực kế toán luôn
là thách thức không nhỏ. Hiện nay,
nguồn nhân lực kế toán được đào
tạo hàng năm cơ bản chưa đáp ứng
được yêu cầu của DN, nên tất
nhiên, các phương thức kế toán
mới đòi hỏi trình độ và am hiểu cao
như kế toán xanh thì đến nay vẫn
chưa thể đáp ứng yêu cầu đề ra.

Giải pháp vận dụng kế toán
xanh gắn với phát triển bền vững
ở Việt Nam

Nhằm đNy mạnh việc vận dụng
kế toán xanh gắn với chủ trương
phát triển nền kinh tế xanh và bền
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vững ở Việt Nam, thời gian tới
cần chú trọng triển khai các giải
pháp sau:

Đối với cơ quan quản lý
- Cần nhận thức đúng đắn về sự

phát triển và ứng dụng của kế toán
xanh trong thực tiễn. Đặc biệt, với
chủ trương phát triển bền vững,
“xanh hóa nền kinh tế” của Đảng
và Nhà nước, cần nhận thức rằng,
việc vận dụng kế toán xanh nói
chung và kế toán môi trường nói
riêng là đòi hỏi mang tính bắt
buộc, nhưng cần một lộ trình lâu
dài hợp lý.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện
các quy định về kế toán xanh cần
trong thời gian tới. Hiện nay, hệ
thống kế toán đang áp dụng chưa
đủ điều kiện để các DN thực hiện
kế toán môi trường.

- Tăng cường các chế tài xử
phạt, thực hiện tốt các chính sách
thuế, phí môi trường đối với DN,
qua đó giúp các DN nâng cao nhận
thức, cũng như thực hiện trách
nhiệm của mình đối với môi trường
và bảo vệ môi trường.

- Có chính sách đãi ngộ, khuyến
khích và biểu dương các DN thực
hiện trách nhiệm xã hội tốt của
mình, trong đó có thực hiện tốt
công tác kế toán xanh (kế toán môi
trường), qua đó góp phần tuyên
truyền sâu rộng việc áp dụng kế
toán xanh trong hoạt động thực
tiễn. Chẳng hạn như: Với những
DN thực hiện tốt kế toán xanh
trong một giai đoạn (thường
khoảng 5 năm) sẽ được ưu đãi vay
tín dụng cho các dự án khả thi...

Đối với cơ sở đào tạo đại học,
cao đẳng

- Cần nghiên cứu về cơ sở lý
thuyết về kế toán xanh để đưa vào
giảng dạy. Hiện nay, nhiều trường
cũng đã giảng dạy các nội dung
liên quan đến kế toán môi trường.

Tuy nhiên, việc giảng dạy cần đáp
ứng được yêu cầu lý thuyết, đặc
biệt cần gắn với các quy định pháp
lý hiện hành về môi trường và thuế
bảo vệ môi trường của Việt Nam.
Ngoài ra, về cơ bản khái niệm kế
toán xanh rộng hơn so với khái
niệm kế toán môi trường, nên có
nghiên cứu thấu đáo hơn về kế toán
xanh, trong đó cần tham khảo kinh
nghiệm quốc tế để có thể truyền đạt
đầy đủ đến người học.

- Cần phát triển đội ngũ giảng
viên kế toán chất lượng cao và có
kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ
có trình độ về kế toán truyền thống
mà còn phải am hiểu về các mô
hình kế toán mới, gắn với hoạt
động thực tiễn của DN và Cách
mạng Công nghiệp 4.0.

Đối với cộng đồng doanh
nghiệp

- Cần thay đổi nhận thức trong
việc vận dụng kế toán xanh trong
hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thực tế cho thấy, hiện nay các DN
chưa nhận thức được ý nghĩa và lợi
ích của hoạt động bảo vệ môi
trường nói chung và việc áp dụng
kế toán xanh nói riêng. Đa số DN
tại Việt Nam chưa tiến hành tính
toán các chi phí môi trường. Ngoài
ra, nhiều nhà quản trị DN chưa
nhận thức được rằng, chi phí bỏ ra
để tính toán các chi phí môi trường
nhỏ hơn rất nhiều so với tổng chi
phí phải gánh chịu khi họ phải trả
thuế, phí hay tiền phạt từ các hành
vi gây hại môi trường. 

- Các nhà quản trị DN cần phải
có nhiều thông tin hơn về khía cạnh
chi phí liên quan đến môi trường
phát sinh trong các hợp đồng của
DN, để đưa ra được các quyết định
đầu tư kinh doanh phù hợp. Qua đó,
vừa có thể tìm kiếm lợi nhuận từ các
dự án, vừa tránh được các khoản xử
phạt liên quan đến môi trường.

- Tiếp tục tăng cường nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực kế toán
để đáp ứng được yêu cầu công việc
trong bối cảnh mới,... Hiện nay, do
kế toán xanh chưa phổ biến trong
DN, nên bộ phận kế toán của DN
hầu như có rất ít nhân viên kế toán
có kiến thức về kế toán môi trường
hoặc nhân viên kế toán môi trường
chuyên biệt. Do vậy, trong thời
gian tới, các DN cần chú trọng đào
tạo nâng cao chất lượng đội ngũ kế
toán viên, đồng thời xây dựng
phòng kế toán có năng lực và kinh
nghiệm về kế toán xanh.
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