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KHÁI NIỆM TSVH



• Theo &êu chuẩn thẩm định giá  số 13 của Việt 

Nam (2014): “TSVH là tài sản không có hình 

thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, 

lợi ích kinh tế”. 
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KHÁI NIỆM TSVH



ĐẶC ĐIỂM TSVH

1-KHÔNG CÓ HÌNH THÁI VẬT CHẤT NHƯNG     

CÓ THỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC 

2-CÓ KHẢ NĂNG TẠO RA QUYỀN VÀ CÓ LỢI ÍCH 

KINH TẾ

3-GIÁ TRỊ CỦA TSVH CÓ THỂ ĐỊNH LƯỢNG 
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THEO TIÊU CHUẨN TĐG QUỐC TẾ (IVSC)

THEO TIÊU CHUẨN TĐG VIỆT NAM (TCTĐG SỐ 13)

THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

THEO CÁC HỌC GIẢ NƯỚC NGOÀI
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PHÂN LOẠI TÀI SẢN VÔ HÌNH 
THEO TCTĐG 13

TSVH

Nhóm tài sản trí
tuệ và quyền sở

hữu trí tuệ

Quyền mang lại
lợi ích kinh tế

Các mối quan hệ
phi hợp đồng

Các loại TSVH 
khác
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Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là một phần của tài sản 
vô hình, là các sản phẩm trí tuệ có giá 
trị thương mại và được cấp quyền sở 
hữu hợp pháp.
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Theo quy định tại Điều 164 Bộ luật dân sự năm 
2005, thì quyền sở hữu bao gồm: quyền chiếm 
hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản 
của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật

Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác 
có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử 
dụng, quyền định đoạt tài sản.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5/30/20 8



ĐỐI TƯỢNG 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. 
(Theo luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi 2009)
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QUYỀN MANG LẠI LỢI ÍCH KINH TẾ

• Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên 

(rừng, khoáng sản, nước, bầu trời,…)

• Quyền sử dụng đất

• Ưu quyền 
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CÁC MỐI QUAN HỆ PHI HỢP ĐỒNG

• Mối quan hệ với khách hàng

• Mối quan hệ với nhà cung cấp

• Mối quan hệ với chính quyền các cấp

• Các mối quan hệ với nhân vật quyền lực
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Các cách 
tiếp cận 

TĐG 
TSVH

Cách tiếp cận từ thu nhập

Cách tiếp cận từ thị trường

Cách tiếp cận từ chi phí
- PP Chi phí tái tạo
- PP Chi phí thay thế

PP so sánh giá bán

- PP tiền sử dụng TSVH
- PP LN vượt trội
- PP TN tăng thêm
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CÁCH TIẾP CẬN TỪ 
THỊ TRƯỜNG



CÁCH TIẾP CẬN TỪ THỊ TRƯỜNG

Giá trị của tài sản vô hình cần thẩm định giá được 
xác định 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.
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Đặc điểm 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
• Lĩnh vực ngành nghề mà tài sản vô hình đang 

sử dụng
• Yếu tố địa lý, khu vực ảnh hưởng đến việc sử 

dụng tài sản vô hình
• Các đặc điểm ảnh hưởng đến tuổi đời kinh tế 

còn lại của tài sản vô hình
• Các đặc điểm khác
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Thông tin cần có

• Các giao dịch thành công, giá chào bán, giá 
chào mua của TSVH tương tự với TSVH thẩm 
định giá

• Địa điểm và điều kiện thị trường tại thời điểm 
xảy ra giao dịch

• Động cơ của người mua và người bán
• Các điều khoản thanh toán (điều kiện giao dịch)
• Các mức điều chỉnh, hệ số điều chỉnh cần thiết
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NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH
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Trường hợp áp dụng

• Khi có thông tin TSVH tương tự được giao 
dịch, được chuyển giao

• Khi đối chiếu kết quả với các phương pháp 
thẩm định giá khác
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CÁCH TIẾP CẬN TỪ 
CHI PHÍ



CÁCH TIẾP CẬN TỪ CHI PHÍ

• Cách tiếp cận từ chi phí 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 theo giá thị trường hiện hành

• Giá trị ước tính của tài sản vô hình = chi phí tái 
tạo (chi phí thay thế) – Hao mòn luỹ kế + Lợi 
nhuận của nhà sản xuất
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Các bước tiến hành

Bước 
1

• Xác định chi phí hình thành nên TSVH

Bước 
2

• Xác định hao mòn lũy kế

Bước
3

• Xác định lợi nhuận của nhà sản xuất

Bước 
4

• Xác định giá trị của TSVH
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Các loại chi phí

Chi phí tái tạo Chi phí thay thế

B1_XÁC ĐỊNH LOẠI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
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CHI PHÍ TÁI TẠO
• Phương pháp chi phí tái tạo xác định giá trị của một tài sản

vô hình thông qua việc tính toán chi phí tạo ra một tài sản

khác tương đồng với tài sản vô hình cần thẩm định giá

theo giá thị trường hiện hành. 

• Chi phí để tạo ra một TSVH mới giống hệt với tài sản thẩm định.

• TSVH tái tạo mới này sử dụng cùng nguyên liệu, Kêu chuẩn sản

xuất,  thiết kế, bố trí, chất lượng nhân công cùng thời với TSVH 

cần thẩm định bao gồm cả khoản không phù hợp và lỗi thời hiện

diện trong TSVH cần thẩm định.

• Sử dụng giá hiện hành để ước Ynh chi phí.
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CHI PHÍ THAY THẾ
• Phương pháp chi phí thay thế xác định giá trị của 

một tài sản vô hình thông qua việc tính toán chi 
phí thay thế tài sản đó bằng một tài sản khác có 
chức năng, công dụng tương tự theo giá thị 
trường hiện hành

• Chi phí để tạo ra một TSVH mới có cùng :nh hữu ích 
tương đương với tài sản thẩm định.

• TSVH thay thế mới này sử dụng nguyên liệu, Oêu
chuẩn sản xuất,  thiết kế, bố trí, chất lượng nhân công 
thông dụng ở hiện tại, không  bao gồm cả khoản không
phù hợp và lỗi thời hiện diện trong TSVH cần thẩm
định.

• Sử dụng giá hiện hành để ước :nh chi phí.
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Các bước tiến hành

Bước 2: Xác định hao mòn lũy kế
Xác định hao mòn trong TSVH 

(Hao mòn chức năng, hao mòn công nghệ, hao mòn kinh tế)

Định lượng giá trị hao mòn lũy kế
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HAO MÒN TSVH

Hao
mòn do 
lỗi thời

chức
năng

Hao mòn
vật lý

Hao
mòn do 
lỗi thời

công
nghệ

Hao mòn
do lỗi thời

kinh tế
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TRƯỜNG HỢP VẬN DỤNG

• Có thông tin, số liệu chi tiết về chi phí tạo ra tài sản vô hình.

• Tài sản vô hình tiếp tục được sử dụng bởi người chủ sở hữu 

• Khi không xác định được dòng thu nhập hoặc các lợi ích kinh 

tế khác từ việc sử dụng tài sản vô hình. 

• Xác định giá trị bảo hiểm cho tài sản vô hình

• Phương pháp bổ sung cho các phương pháp thẩm định giá 

khác. 
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CÁCH TIẾP CẬN TỪ THU NHẬP

Cách tiếp cận từ thu nhập xác định giá trị của 
TSVH thông qua giá trị hiện tại của các khoản thu 
nhập, các dòng tiền và các chi phí tiết kiệm do 
TSVH mang lại.
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Dòng thu nhập

Sử dụng tài sản vô hình
Sở hữu tài sản vô hình
Hạn chế sử dụng tài sản vô hình
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• Phương pháp tiền sử dụng tài sản vô 
hình

• Phương pháp lợi nhuận vượt trội
• Phương pháp thu nhập tăng thêm

Các phương pháp
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Phương pháp tiền sử dụng TSVH

• Giá trị tài sản vô hình được tính toán trên 
cơ sở giá trị hiện tại của dòng tiền sử 
dụng tài sản vô hình mà tổ chức, cá nhân 
nhận được khi cho phép sử dụng tài sản 
vô hình
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Phương pháp tiền sử dụng TSVH

Thông tin cần có:
• Mức tiền sử dụng tài sản vô hình

• Mức thực tế chuyển giao
• Mức giả định

• Thông tin giao dịch của các tài sản tương tự
• Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan
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Phương pháp tiền sử dụng TSVH

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 phương pháp bổ sung 
cho các phương pháp thẩm định giá khác
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Phương pháp lợi nhuận vượt trội

• Phương pháp lợi nhuận vượt trội ước tính 
giá trị của tài sản vô hình trên cơ sở 
chênh lệch giữa các khoản lợi nhuận có 
được của một doanh nghiệp khi sử dụng 
và khi không sử dụng tài sản vô hình này.
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Phương pháp lợi nhuận vượt trội

Thông tin cần có:
• Lợi nhuận kỳ vọng, chi phí tiết kiệm được 

và các dòng thu nhập trong tương lai.
• Tỷ suất chiết khấu phù hợp để dự báo thu 

nhập trong tương lai
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Phương pháp lợi nhuận vượt trội

Trường hợp áp dụng:
• Tài sản vô hình tạo ra các khoản thu nhập 

tăng thêm
• Tài sản vô hình giúp tiết kiệm chi phí
• Làm phương pháp bổ sung
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Phương pháp thu nhập tăng thêm

• Phương pháp thu nhập tăng thêm xác 
định giá trị 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 
dòng tiền phát sinh từ đóng góp của các 
tài sản khác
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Phương pháp thu nhập tăng thêm

Các bước tiến hành
• 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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Phương pháp thu nhập tăng thêm

Thông tin cần có
• Dòng tiền của doanh nghiệp tạo ra bởi 

TSVH cần thẩm định
• Chi phí sử dụng các tài sản phụ trợ cần 

thiết và gắn liền với việc sử dụng hiệu quả 
TSVH cần thẩm định

• Tỷ suất chiết khấu phù hợp
• Các chi phí và các lợi ích có liên quan
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Phương pháp thu nhập tăng thêm

Trường hợp áp dụng:
• Khi thẩm định giá các TSVH có sự kết hợp 

với các tài sản khác trong một nhóm tài 
sản để tạo ra dòng tiền.

• Dùng làm phương pháp bổ sung
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Hệ thống tiêu chuẩn TĐG Việt Nam
Tiêu chuẩn Thông tư ban hành

TCTĐGVN số 01 - Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá Thông tư số 158/2014/TT-BTC 
ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính TCTĐGVN số 02 - Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;

TCTĐGVN số 03 - Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;
TCTĐGVN số 04 - Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.
TCTĐGVN số 05 - Quy trình thẩm định giá; Thông tư số 28/2015/TT-BTC 

ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính TCTĐGVN số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và 
hồ sơ thẩm định giá; 
TCTĐGVN số 07 - Phân loại tài sản trong thẩm định giá;
TCTĐGVN số 08 – Cách tiếp cận từ thị trường; Thông tư số 126/2015/TT-BTC 

ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính TCTĐGVN số 09 – Cách tiếp cận từ chi phí;
TCTĐGVN số 10 – Cách tiếp cận từ thu nhập; 
TCTĐGVN số 11 – Thẩm định giá Bất động sản Thông tư số 145/2016/TT-BTC 

ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính 
TCTĐGVN số 12 – Thẩm định giá Doanh nghiệp Thông tư số 122/2017/TT-BTC 

ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính
TCTĐGVN số 13 - Thẩm định giá tài sản vô hình Thông tư số 06/2014/TT-BTC 

ngày 07/1/2014 của Bộ Tài chính
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