
Công nghệ Blockchain là tương lai của kế toán 

Rất khó để bỏ qua tác động của công nghệ blockchain đối với các công 

nghệ đột phá có tiềm năng biến đổi thế giới.  Hàng triệu người đang háo 

hức mua bitcoin và các loại tiền điện tử khác . 

Công nghệ này là duy nhất vì nó sử dụng một sổ cái bất biến có thể 

kiểm soát, đăng ký và bảo mật các giao dịch mật mã.  Tất cả dữ liệu và 

trao đổi tiền đều là ngang hàng (P2P) . 

Công nghệ chuỗi khối có tiềm năng to lớn để cách mạng hóa kế toán, 

đặc biệt là khi cập nhật các phương pháp xử lý chứng từ, lập hóa đơn 

và thanh toán thuế của các kế toán viên. 

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn độc đáo về cách công 

nghệ blockchain có thể thay đổi tương lai của kế toán . 

Công nghệ Blockchain và Kế toán - Hiểu được mối 

tương quan 

Mặc dù nhiều kế toán viên vẫn chưa cảm nhận được lợi ích của 

blockchain, nhưng điều quan trọng là phải cởi mở với xu hướng này và 

thích ứng với công nghệ độc đáo . 

Trong những năm gần đây, thuật ngữ blockchain đã được sử dụng rộng 

rãi. Công nghệ chuỗi khối đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới kể từ 

năm 2013, khi Bitcoin thành công rực rỡ và trở thành xu hướng chủ đạo . 

Nhiều công ty đã sử dụng tiền điện tử như một phương thức thanh 

toán. Khách hàng có thể chọn từ nhiều loại tài sản kỹ thuật số khác 

nhau để thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ . 



Ngoài ra, những “đại gia tài chánh” như Visa, Mastercard và PayPal 

gần đây đã tham gia vào thị trường tiền điện tử, làm tăng giá trị của tài 

sản kỹ thuật số dưới dạng bảo hiểm rủi ro lẫn dạng tiền tệ có giá trị . 

Một thông báo gần đây của SEC cho biết tỷ phú Elon  Musk và Tesla 

đang đầu tư vào Bitcoin trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ.  Điều này góp phần làm 

cho giá của nhiều tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, 

v.v.) tăng ngay lập tức. 

Các chuyên gia kế toán phải luôn cập nhật tất cả những cải tiến mới 

nhất trong công nghệ blockchain, đặc biệt là khi ngày càng nhiều công 

ty kết hợp tiền điện tử theo một cách nào đó . 

Ví dụ, cũng có rất nhiều tiềm năng cho công nghệ blockchain trong việc 

trợ giúp các quy trình kế toán.  Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

công việc của khách hàng cũng như kế toán . 

Công nghệ chuỗi khối và tính bất biến: Hiệu suất kế 

toán cấp độ tiếp theo 

Blockchain là một sổ cái phân tán, mở, ghi lại các giao dịch giữa hai 

bên (ngang hàng) một cách hiệu quả, có thể xác minh và vĩnh viễn . 

Một khối có thể được sử dụng như một sổ cái phân tán khi nó được 

quản lý bởi một mạng ngang hàng.  Mạng này sau đó được chèn chung 

vào một giao thức xác nhận các khối mới . 

Sau khi được đăng ký, dữ liệu từ bất kỳ khối nào sẽ tạo thành một 

chuỗi không thể thay đổi về thời điểm mà không có sự thay đổi tất cả 

các khối tiếp theo.  Điều này ngăn ngừa gian lận và trốn tránh . 

Công nghệ chuỗi khối có thể được sử dụng bởi các chuyên gia kế toán 

để bảo vệ dữ liệu và hồ sơ theo cách không thể tưởng tượng 



được. Không có rủi ro về sai sót kế toán, giả mạo, làm giả hoặc bất kỳ 

vấn đề nào khác có thể gây hại cho hoạt động kế toán của họ . 

Tất cả các hoạt động kế toán và thuế liên quan đến thuế đều cần có 

một số hoạt động kiểm tra kỹ lưỡng cũng như cơ chế kiểm soát dữ 

liệu. Mặc dù có hiệu quả cao, nhưng các cơ chế này làm cho các giao 

dịch hàng ngày trở nên phức tạp hơn . 

Đây là nơi công nghệ blockchain có thể được sử dụng để xác minh việc 

chia sẻ thông tin. Tất cả các hoạt động chia sẻ dữ liệu có thể được truy 

xuất lại từ kế toán viên, người đã chèn nó vào blockchain.  Điều này làm 

cho chúng chống giả mạo. 

Công nghệ Blockchain giảm thiểu rủi ro lỗ i 

Công nghệ chuỗi khối cũng làm cho các thủ tục kế toán trở nên đơn 

giản và đáng tin cậy hơn rất nhiều.  Sau khi được đưa vào sổ cái phi tập 

trung, tất cả dữ liệu kế toán không thể được sửa đổi . 

Ví dụ, công nghệ này làm giảm nguy cơ xảy ra sai sót trong kiểm toán 

và cho phép quản lý bảo mật liền mạch.  Tất cả thông tin được lưu trữ 

trên một chuỗi khối đều được mã hóa . 

Công nghệ Blockchain cho phép các quy trình kế toán 

theo thời gian thực 

Dữ liệu blockchain được cập nhật liên tục và cung cấp cho công 

chúng. Điều này làm cho nó tồn tại vĩnh viễn trong sổ cái phi tập trung, 

cho phép bất kỳ ai cũng có thể xác minh thông tin . 

Một yếu tố quan trọng trong việc kết hợp công nghệ blockchain với kế 

toán là người dùng có thể xác minh và kiểm tra các giao dịch trực tiếp 

mà không cần bất kỳ trung gian nào.  Điều này có nghĩa là có thể tự 

động hóa một số phần của thủ tục kiểm toán . 



Tiền điện tử sẽ làm gì đối với Kế toán? 

Ngày càng có nhiều công ty sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho các 

sản phẩm và / hoặc dịch vụ của họ . 

Khi nhiều doanh nghiệp áp dụng nền kinh tế dựa trên tiền điện tử, các 

dịch vụ kế toán sẽ phải bao gồm các giao dịch tiền điện tử vào quy 

trình kế toán của họ. 

Họ sẽ cần có khả năng hiểu những kiến thức cơ bản về công nghệ 

blockchain, ngang hàng (P2P), giao dịch, altcoin và trao đổi, cũng như 

giao dịch tiền điện tử và các khái niệm cơ bản khác . Các kế toán 

chuyên nghiệp chấp nhận tiền điện tử như một hình thức thanh toán sẽ 

có thể mở danh mục đầu tư của họ cho những người thuộc thế hệ thiên 

niên kỷ đang tìm kiếm các doanh nghiệp thân thiện với tiền điện tử.  

 


