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5. Những kết luận mới của luận án: 

Thứ nhất, Luận án đã hệ thống hóa và phát triển lý thuyết về kế toán xuất nhập khẩu hàng 
hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên các nội dung cơ bản như: đặc 
điểm kinh doanh xuất nhập khẩu chi phối đến kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa, nội dung kế 
toán nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, kế toán phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh xuất nhập 
khẩu bằng công cụ tài chính phái sinh và biện pháp dự phòng; nghiên cứu kế toán xuất nhập 
khẩu hàng hóa theo quy định quốc tế và một số quốc gia trên thế giới, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

   Thứ hai, Luận án tổng quan về doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hà Nội và đặc điểm kinh 
doanh, quản lý hoạt động kinh doanh chi phối tới kế toán xuất nhập khẩu; khung pháp lý kế 
toán xuất nhập khẩu Việt Nam qua các thời kỳ; nghiên cứu, khảo sát, phân tích thực trạng kế 
toán xuất nhập khẩu hàng hóa và kế toán phòng ngừa rủi ro tại các doanh nghiệp kinh doanh 
xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó luận án chỉ ra một số thành tựu 
đạt được cũng như những vấn đề tồn tại chủ yếu trong kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa và kế 
toán phòng ngừa rủi ro tại các doanh nghiệp này. 

Thứ ba, Luận án đã đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán xuất nhập 
khẩu hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn thành 
phố Hà Nội, cũng như điều kiện để thực hiện giải pháp: 

- Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa về: thời điểm ghi nhận hàng hóa nhập khẩu, 
phản ánh thông tin hàng hóa lên sổ sách và báo cáo tài chính; phương pháp kế toán hàng hóa 
và thanh toán theo từng phương thức thanh toán quốc tế. 

- Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa về: thời điểm chuyển giao hàng hóa trong ghi 
nhận giá vốn và doanh thu xuất khẩu; hoàn thiện về bản chất doanh thu được ghi nhận và đo 
lường doanh thu xuất khẩu theo từng phương thức thanh toán quốc tế; hoàn thiện một số lỗi sai 
sót và các khoản giảm doanh thu xuất khẩu. 

- Hoàn thiện kế toán phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu về: nguyên tắc 
kế toán phòng ngừa; phương pháp kế toán phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu 
tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
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