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1. Đặt vấn đề

Các quốc gia trên thế giới khác 
nhau về trình độ phát triển, môi 
trường kinh doanh, môi trường 
pháp lý, tốc độ phát triển, đặc điểm 
văn hoá…do đó hệ thống kế toán 
các nước không giống nhau là 
điều tất yếu. Hệ thống kế toán các 
quốc gia khác nhau chủ yếu ở một 
số điểm như: Các tổ chức lập quy 
đảm nhận việc ban hành các quy 
định về kế toán, các nguyên tắc và 
phương pháp kế toán, mức độ chi 
tiết trong các quy định về kế toán, 
tính thống nhất và linh hoạt trong 
kế toán, vấn đề ghi nhận, đánh giá, 
trình bày và công bố các thông tin 
trên báo cáo tài chính…Các quy 
định kế toán cho các DNNVV 
cũng không ngoại lệ.  Để tìm hiểu 
rõ hơn sự khác biệt này, bài viết tập 
trung làm rõ các vấn đề liên quan 
đến chuẩn mực kế toán quốc tế cho 

DNNVV (IFRS for SMEs) và quy 
định kế toán cho DNNVV ở một số 
quốc gia tiêu biểu như Mỹ, Pháp, 
Romania, Trung Quốc,… từ đó rút 
ra những vấn đề cần phải nghiên 
cứu và tiếp cận trong tiến trình 
hoàn thiện khung pháp lý kế toán 
cho DNNVV VN. Sở dĩ chúng tôi 
lựa chọn nghiên cứu quy định kế 
toán cho DNNVV tại các nơi này 
là vì mỗi quốc gia được lựa chọn 
mang tính đại diện cao, có thể tiếp 
cận để học hỏi được nhiều vấn đề.

Mỹ là quốc gia có sức mạnh kinh 
tế, tiềm lực chính trị và có sức ảnh 
hưởng lớn trong lĩnh vực kế toán, 
quốc gia này đại diện cho trường 
phái kế toán Anglo-Saxon. Trong 
khi đó, Pháp là quốc gia lớn ở châu 
Âu và là nước đại diện cho trường 
phái kế toán châu Âu lục địa, mà 
VN lại là nước chịu ảnh hưởng rất 
lớn từ nền kế toán này do các đặc 
điểm về lịch sử, văn hóa. Nếu như 

hai quốc gia trên là các nước lớn, hệ 
thống kế toán đã phát triển ở mức 
cao thì Romania là nước đi lên từ 
chủ nghĩa xã hội, chịu ảnh hưởng 
của kế toán Pháp nói riêng và mang 
các đặc điểm của trường phái châu 
Âu lục địa nói chung tương tự như 
VN. Có thể nói, xuất phát điểm của 
hệ thống kế toán Romania có nét 
tương đồng với VN. Tuy nhiên chỉ 
trong một khoảng thời gian không 
dài, kế toán Romania đã có những 
bước phát triển đáng kể theo xu 
hướng hội nhập toàn diện với kế 
toán quốc tế. Lịch sử phát triển hệ 
thống kế toán Romania cũng trãi 
qua nhiều giai đoạn, trong đó có 
những cuộc bứt phá chúng ta cần 
xem xét để học hỏi kinh nghiệm, 
đặc biệt là vấn đề ban hành và vận 
dụng các văn bản pháp lý trong 
công tác kế toán của doanh nghiệp, 
nhất là đối với DNNVV. Bên cạnh 
đó còn có nước láng giềng Trung 

Xác lập khung pháp lý kế toán 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Kinh nghiệm nước ngoài 
và bài học cho Việt Nam

ThS. TRầN Thị ThaNh hải

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Vấn đề kế toán ở doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được rất 
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đã được đề cập trong nhiều 
bài viết. Bài này trình bày tóm tắt đặc điểm chuẩn mực kế toán 

quốc tế cho DNNVV và quy định kế toán cho DNNVV ở một số quốc gia 
tiêu biểu như Mỹ, Pháp, Romania, Trung Quốc và VN, đồng thời làm rõ 
sự khác biệt trong quy định giữa các quốc gia này, từ đó rút ra những vấn 
đề cần phải nghiên cứu và tiếp cận trong tiến trình hoàn thiện khung pháp 
lý kế toán phù hợp với các DNNVV VN  đồng thời đảm bảo sự tương thích 
với thông lệ kế toán quốc tế.

Từ khóa: Kế toán, doanh nghiệp nhỏ và vừa
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Quốc, quốc gia có hệ thống kế toán 
với nhiều điểm tương đồng như 
VN nên nghiên cứu các văn bản 
pháp lý chi phối công tác kế toán 
DNNVV Trung Quốc để từ đó rút 
ra bài học kinh nghiệm cho VN là 
cần thiết.
Chuẩn mực kế toán quốc tế cho 
DNNVV (IFRS for SMEs)

IFRS for SMEs do Hội đồng 
chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) 
soạn thảo và ban hành chính thức 
vào năm 2009. Chuẩn mực này 
gồm 230 trang, được tổ chức theo 
từng chủ đề (topic), mỗi chủ đề 
này được trình bày tách biệt thành 
một phần riêng (section) và có 
tổng cộng 35 phần như thế. Về nội 
dung, cơ bản IFRS for SMEs được 
soạn thảo trên cơ sở bộ chuẩn mực 
kế toán quốc tế (IAS/ IFRS), tuy 
nhiên có sự rút gọn, giảm bớt hoặc 
đơn giản hóa các quy định để phù 
hợp với đặc điểm hoạt động của 
DNNVV, đồng thời giúp cân đối 
lợi ích – chi phí. Một số cách thức 
đơn giản hóa quy định của IAS/ 
IFRS khi soạn thảo IFRS for SMEs 
được Ủy ban soạn thảo chuẩn mực 
giới thiệu như: Lược bỏ những nội 
dung phức tạp không liên quan 
đến hoạt động của DNNVV, giảm 
sự lựa chọn về chính sách kế toán, 
đơn giản hóa một số nguyên tắc 
ghi nhận và đánh giá, đơn giản hóa 
yêu cầu trình bày và công bố thông 
tin, đơn giản hóa ngôn ngữ và cách 
thức diễn đạt. 
2. Kinh nghiệm ở một số quốc 
gia

2.1. Đặc điểm văn bản pháp lý về 
kế toán áp dụng cho DNNVV ở 
Mỹ

Hệ thống kế toán của Mỹ cũng 
như các quốc gia thuộc trường phái 
Anglo - Saxon nói chung mang tính 
linh hoạt và xét đoán nghề nghiệp rất 
cao, trong đó chuẩn mực kế toán có 

vai trò xương sống trong hệ thống 
kế toán, chi phối toàn bộ hoạt động 
kế toán tại quốc gia này. Các chuẩn 
mực kế toán này do Ủy ban chuẩn 
mực kế toán tài chính (FASB) soạn 
thảo và ban hành. Đây là tổ chức 
chịu trách nhiệm ban hành các 
chuẩn mực nghề nghiệp kế toán và 
kiểm toán cũng như các nguyên tắc 
kế toán được chấp nhận rộng rãi. 
Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán 
Mỹ (SEC) cũng có ảnh hưởng đến 
việc thiết lập các chuẩn mực kế 
toán trong việc đáp ứng nhu cầu sử 
dụng thông tin của các nhà đầu tư 
và việc trình bày báo cáo tài chính. 
Do ở Mỹ, thị trường chứng khoán 
là nơi cung cấp tài chính chủ yếu 
cho các doanh nghiệp, khi đó người 
sử dụng thông tin kế toán chủ yếu 
là nhà đầu tư. Vì vậy yêu cầu của 
các đối tượng này về chất lượng 
thông tin kế toán cung cấp cần phải 
đảm bảo tính trung thực hợp lý ở 
mức cao nhất. Cuộc khủng hoảng 
kinh tế thế giới năm 1929 đã làm 
cho kế toán Mỹ chuyển hướng, các 
nhà đầu tư yêu cầu doanh nghiệp 
phải công bố thông tin kế toán chi 
tiết hơn và cần phải có sự can thiệp 
phần nào của nhà nước trong việc 
kiểm tra tính tuân thủ quy định. 
Tuy nhiên sự can thiệp của nhà 
nước ở đây chỉ dừng lại ở mức độ 
thúc đẩy các doanh nghiệp quan 
tâm hơn tới tính trung thực, khách 
quan của báo cáo tài chính công bố 
cũng như việc tuân thủ các chuẩn 
mực kế toán.

Tháng 5 năm 2012, Ủy ban 
chuẩn mực kế toán Mỹ (FASB) 
thành lập Hội đồng công ty tư nhân 
(Private Company Council – PCC) 
(Ở Mỹ, công ty tư nhân thường là 
các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, 
không phải là công ty đại chúng). 
PCC là một bộ phận trực thuộc 
FASB, hợp tác cùng FASB và tư 

vấn cho tổ chức này trong quá trình 
soạn thảo các chuẩn mực kế toán 
cho công ty tư nhân. Trước hết 
PCC sẽ xem xét lại tính phù hợp 
trong các quy định kế toán của Mỹ 
(US GAAP) đối với các công ty tư 
nhân để từ đó đề xuất những thay 
đổi cần thiết nhằm mục đích cuối 
cùng là mang lại thông tin đáp ứng 
nhu cầu người sử dụng báo cáo tài 
chính. Theo kế hoạch, FASB sẽ 
nghiên cứu để ban hành chuẩn mực 
kế toán cho các công ty tư nhân 
trên cơ sở IFRS for SMEs của quốc 
tế. Về cơ bản, quan điểm của Mỹ 
theo hướng hòa hợp và hội tụ với 
kế toán quốc tế nhưng FASB muốn 
đưa ra bộ chuẩn mực riêng để phù 
hợp hơn với đặc điểm DNNVV ở 
quốc gia này. Tuy nhiên, cho tới 
nay (tháng 11/2013), PCC mới chỉ 
cho ra đời một số bản thảo luận, 
một số hướng dẫn cho các công ty 
không phải là công ty đại chúng về 
các vấn đề như: việc áp dụng giá 
trị hợp lý, kế toán trường hợp hoán 
đổi lãi suất, kế toán lợi thế thương 
mại trong hợp nhất kinh doanh đối 
với công ty tư nhân,…
2.2. Đặc điểm văn bản pháp lý kế 
toán cho DNNVV ở Pháp

Pháp là quốc gia điển hình cho 
trường phái kế toán châu Âu lục 
địa. Hệ thống kế toán của các quốc 
gia thuộc nhóm châu Âu lục địa nói 
chung và Pháp nói riêng mang tính 
thống nhất cao, với sự quy định 
chặt chẽ của Nhà nước và dựa trên 
luật định là chủ yếu. 

Ở Pháp, Ủy ban quy định kế 
toán (CRC) là cơ quan trực thuộc 
Hội đồng kế toán quốc gia (CNC) 
nắm quyền ban hành các quy 
định kế toán, sắc lệnh về kế toán 
và được chính phủ cho phép thực 
hiện cải cách những vấn đề về kế 
toán khi cần thiết. Sau đó, Ủy ban 
chuẩn mực kế toán Pháp (ANC) 
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được thành lập năm 2009, thay 
thế cho CNC và CRC và tổ chức 
này đảm nhiệm chức năng tương 
tự. Các quy định về kế toán của 
Pháp không được ban hành dưới 
dạng các chuẩn mực theo kiểu Mỹ 
và các quốc gia Anglo - Saxon mà 
dưới hình thức một hệ thống kế 
toán thống nhất bao gồm các tài 
khoản kế toán thống nhất, thường 
được gọi là tổng hoạch đồ kế toán 
(PCG). Nội dung PCG này đưa 
ra các định nghĩa, nguyên tắc kế 
toán, hệ thống tài khoản, quy định 
cách thức hạch toán, mẫu biểu và 
cách thức lập BCTC cũng như các 
hướng dẫn về kế toán quản trị. Sau 
khi Cộng đồng châu Âu yêu cầu 
các doanh nghiệp tham gia trên thị 
trường chứng khoán châu Âu áp 
dụng chuẩn mực kế toán quốc tế từ 
năm 2005, thì tại Pháp, tổng hoạch 
đồ kế toán (PCG) áp dụng cho 
BCTC riêng, còn Quy định CRC 
99-02 áp dụng cho BCTC hợp nhất 
đối với các doanh nghiệp không 
phải là công ty đại chúng và chuẩn 
mực báo cáo tài chính quốc tế được 
áp dụng cho các doanh nghiệp là 
công ty đại chúng (Thịnh, 2013 
trích từ Degos & Ouvrad, 2008).

Khi phân loại các doanh nghiệp 
nhỏ ở Pháp, người ta thường chia 
làm ba loại chủ yếu là doanh nghiệp 
siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ không 
niêm yết và doanh nghiệp nhỏ có 
niêm yết. Theo quy định của Ủy 
ban châu Âu, việc áp dụng IFRS là 
bắt buộc đối với báo cáo tài chính 
các công ty niêm yết, điều này 
tạo ra gánh nặng lớn đối với các 
doanh nghiệp nhỏ niêm yết. Đối 
với các DNNVV nói chung, ANC 
luôn nỗ lực để đảm bảo các doanh 
nghiệp này được lợi từ những quy 
định kế toán đơn giản, ổn định và 
thích hợp. Các quy định được cải 
thiện theo hướng đơn giản hóa và 

hiện đại hóa các quy định kế toán 
cho doanh nghiệp nói chung, có 
điều chỉnh giảm yêu cầu pháp lý 
về vấn đế công bố thông tin (trích 
từ kế hoạch của ANC năm 2011 – 
2012). Theo đó ANC đã đưa ra bản 
dự thảo quy định đối với các doanh 
nghiệp nhỏ có niêm yết, trong đó 
đưa ra mẫu biểu BCTC cụ thể cũng 
như các quy định kế toán đối với 
các doanh nghiệp này, giảm yêu 
cầu công bố thông tin và giảm bớt 
yêu cầu tuân thủ một số chuẩn mực 
kế toán quốc tế (IAS1.38, IAS 1. 
10, IAS 8.30, IFRS 5. 34, IAS 33. 
67,…)

Năm 2010, sau khi IFRS for 
SMEs được IASB chính thức ban 
hành, CNC đã tiến hành khảo sát 
10.000 DNNVV ở Pháp, trong đó 
chủ yếu là các công ty gia đình, các 
doanh nghiệp nhỏ dưới 50 lao động 
về mong đợi và nhu cầu của các 
doanh nghiệp này đối với việc áp 
dụng IFRS for SMEs. Ý kiến phản 
hồi từ cuộc khảo sát cho thấy việc 
áp dụng IFRS for SMEs là thích 
hợp với nhu cầu của các đối tượng 
bên trong lẫn bên ngoài doanh 
nghiệp, tuy nhiên sẽ tốn kém và 
phức tạp hơn. Hầu như tất cả các 
công ty được khảo sát đều hài lòng 
với việc áp dụng các quy định của 
Pháp hơn là IFRS for SMEs. Mặc 
dù vậy, theo bản kế hoạch chiến 
lược năm 2011 – 2012 của ANC 
thì tổ chức này cũng sẽ xem xét 
nội dung IFRS for SMEs và có thể 
chỉnh sửa một số nội dung phù hợp 
với đặc thù các DNNVV ở Pháp 
tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng 
tôi thì cho đến nay chưa có kết quả 
nào được công bố.
2.3. Đặc điểm văn bản pháp lý kế 
toán cho DNNVV ở Romania

Romania là quốc gia có xuất 
phát điểm từ chủ nghĩa xã hội, hệ 
thống kế toán chịu ảnh hưởng của 

kế toán Pháp nói riêng và trường 
phái châu Âu lục địa nói chung. Ở 
quốc gia này, Bộ Tài chính công 
(the Ministry of Public Finance) là 
cơ quan chịu trách nhiệm ban hành 
các văn bản pháp lý chi phối công 
tác kế toán doanh nghiệp. Trải qua 
nhiều giai đoạn phát triển, mặc dù 
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, 
Romania được xem là nước tiêu 
biểu cho xu hướng hội tụ IFRS. 

Sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã 
hội năm 1989, cuộc cách mạng kế 
toán ở Romania có thể chia làm 3 
giai đoạn: giai đoạn 1990-1998 là 
giai đoạn thiết lập hệ thống kế toán 
phù hợp với nền kinh tế thị trường; 
tiếp đó là giai đoạn từ 1999 – 2005: 
giai đoạn hội tụ với kế toán châu 
Âu và chuẩn mực kế toán quốc tế; 
từ 2006 đến nay: giai đoạn tuân 
thủ hướng dẫn kế toán châu Âu và 
chuẩn mực quốc tế (Stefan Bunea, 
2012). Cuộc cải tổ hệ thống kế 
toán Romania lần thứ nhất (1990-
1998) chịu ảnh hưởng của Pháp. 
Vì thế, các nguyên tắc kế toán, sơ 
đồ tài khoản và mẫu biểu báo cáo 
tài chính chịu ảnh hưởng từ hệ 
thống kế toán Pháp, do vậy trong 
giai đoạn này kế toán Romania có 
các đặc điểm như sử dụng giá gốc, 
tồn tại mối quan hệ rất gần gũi giữa 
quy định của kế toán và thuế, bảo 
thủ, bảo vệ chủ nợ và thông tin kế 
toán thiếu minh bạch. Giai đoạn 
thứ 2 của cuộc cải tổ (1999-2005) 
nhằm vào việc áp dụng chuẩn mực 
kế toán quốc tế cho các doanh 
nghiệp lớn trong khi các DNNVV 
áp dụng quy định trên cơ sở chỉ thị 
số bốn của Ủy ban châu Âu (The 
Fourth European Directive), đây 
là quy định chịu ảnh hưởng của 
trường phái Anglo-Saxon ở một 
mức độ nhất định. Sở dĩ có sự lựa 
chọn này là do Romania muốn tạo 
ra môi trường đầu tư thuận lợi, 
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chứng tỏ quốc gia này nơi có quy 
định pháp lý rõ ràng đảm bảo cho 
hoạt động kinh doanh. Romania 
đưa ra các nguyên tắc hết sức linh 
hoạt, các khái niệm và chính sách 
kế toán lấy từ chuẩn mực quốc tế. 
Tuy nhiên thực tế vận dụng cho 
thấy, ở giai đoạn này mục tiêu đặt 
ra mới chỉ đạt được phần nào, giá 
gốc tiếp tục được sử dụng, mối 
quan hệ giữa thuế và kế toán vẫn 
tiếp tục duy trì, việc sử dụng các 
xét đoán nghề nghiệp còn hạn chế, 
chất lượng thông tin kế toán và tính 
minh bạch của thông tin còn thấp. 
Giai đoạn thứ 3 của cuộc cải cách 
kế toán bắt đầu từ năm 2005 với sự 
ra đời của OMFP 1752/2005 (thay 
thế cho OMFP 94/2001). Theo văn 
bản này thì các chuẩn mực kế toán 
quốc tế bắt buộc áp dụng đối với 
các doanh nghiệp vừa và lớn của 
Romania, đối với các doanh nghiệp 
nhỏ thì được đơn giản hóa các quy 
định. Cụ thể, văn bản này quy định 
khác nhau về nguyên tắc áp dụng 
và yêu cầu công bố thông tin giữa 
hai nhóm doanh nghiệp: Nhóm thứ 
nhất bao gồm các DN thỏa mãn 
2 trong 3 đặc điểm: 50 lao động, 
doanh số 3.650.000 EUR và tổng 
tài sản 7.300.000 EUR. Các doanh 
nghiệp này được xem là có quy mô 
vừa và lớn nên phải công bố bảng 
cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh 
doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, 
báo cáo về sự thay đổi của vốn chủ 
sở hữu và bản thuyết minh BCTC, 
đồng thời các BCTC này yêu cầu 
phải được kiểm toán. Nhóm còn lại 
gồm các DN không thỏa đặc điểm 
trên được xem là DN nhỏ và siêu 
nhỏ chỉ cần trình bày bảng cân đối 
kế toán dạng giản đơn, báo cáo kết 
quả kinh doanh và bản thuyết minh 
BCTC (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
không bắt buộc).

Nội dung OMEP quy định chủ 

yếu dựa theo tinh thần của chuẩn 
mực quốc tế tuy nhiên khi đưa 
vào áp dụng nảy sinh một số vấn 
đề mâu thuẫn liên quan đến nhu 
cầu thông tin của người sử dụng, 
thói quen dựa trên quy định chi 
tiết của người làm kế toán (Rules-
Based Approach) (trong điều kiện 
kế toán ở DNNVV chủ yếu đóng 
vai trò là người ghi chép kế toán 
hơn là kế toán thực thụ), thiếu 
tính xét đoán nghề nghiệp và ảnh 
hưởng của những định chế tài 
chính dường như là rào cản lớn. 
Để tháo gỡ khó khăn, Sau đó, vào 
năm 2010, Romania lại ban hành 
OMFP 3055/2010 thay thế OMFP 
1752/2005, quy định này yêu cầu 
các doanh nghiệp Romania tuân 
thủ theo chỉ thị của châu Âu, tuy 
nhiên theo đó việc phân nhóm 
doanh nghiệp và yêu cầu về công 
bố thông tin nhìn chung vẫn không 
thay đổi so với quy định trước (tức 
là doanh nghiệp vừa và lớn vẫn 
tuân thủ chuẩn mực quốc tế trong 
khi doanh nghiệp nhỏ được đơn 
giản hóa quy định hơn) (Albu et al, 
2010)

Từ khi Ủy ban chuẩn mực kế 
toán quốc tế ban hành IFRS for 
SMEs, đã có nhiều công trình 
nghiên cứu về ảnh hưởng và khả 
năng áp dụng chuẩn mực này  vào 
công tác kế toán tại Romania được 
công bố. Trong quá trình cải cách 
hệ thống kế toán, quốc gia này cũng 
xem xét lợi ích từ việc áp dụng 
IFRS và kinh nghiệm trong việc vận 
dụng hệ thống chuẩn mực này cho 
các doanh nghiệp lớn, từ đó xem 
xét việc đưa IFRS for SMEs vào 
áp dụng. Có thể nói, trong khoảng 
mấy năm trở lại đây,việc nên hay 
không nên đưa IFRS for SMEs vào 
áp dụng ở Romania được nghiên 
cứu rất kỹ lưỡng, tuy nhiên cho đến 
nay, vấn đề này Romania vẫn chưa 

đưa ra quyết định cuối cùng.
2.4. Đặc điểm văn bản pháp lý kế 
toán cho DNNVV ở Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia có các 
đặc điểm chính trị, văn hóa, lịch sử 
cũng như vị trí địa lý gần gũi với 
VN. Do đó, hệ thống kế toán Trung 
Quốc có nhiều điểm tương đồng 
với hệ thống kế toán VN. Cũng 
giống như VN, ở Trung Quốc, một 
cơ quan chính phủ là Bộ Tài chính 
chịu trách nhiệm ban hành chuẩn 
mực kế toán và các hướng dẫn 
về kế toán. Nghề kế toán ở Trung 
Quốc bắt đầu được hình thành từ 
năm 1918. Với sự ra đời của nền 
kinh tế kế hoạch hoá tập trung và 
hệ thống kế toán thống nhất từ 
những năm 50, nghề nghiệp này 
gần như bị thui chột. Đến năm 
1970 khi cải tổ nền kinh tế, nhu 
cầu về nghề kế toán lại xuất hiện. 
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà 
nước về kế toán, kiểm toán, Bộ 
Tài chính Trung Quốc chịu trách 
nhiệm soạn thảo và ban hành các 
quy định pháp luật chung về kế 
toán, kiểm toán; đồng thời hướng 
dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực 
kế toán doanh nghiệp và chế độ kế 
toán doanh nghiệp cũng như giám 
sát việc thực hiện các văn bản này. 
Để thực hiện các chức năng này, Bộ 
Tài chính có 2 cơ quan giúp việc 
là Vụ Chế độ kế toán (Accounting 
Regulatory Department - ARD) và 
Cục thanh tra giám sát (Supervision 
Department). Trong đó ARD là 
đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo, 
hướng dẫn áp dụng và giám sát thực 
hiện chuẩn mực kế toán và chế độ 
kế toán cho tất cả các ngành, lĩnh 
vực như doanh nghiệp, hành chính 
sự nghiệp, chứng khoán, ngân 
hàng, bảo hiểm... Còn Cục thanh 
tra giám sát việc tuân thủ các chuẩn 
mực kế toán, kiểm toán đặt văn 
phòng ở tất cả các tỉnh, thành phố. 
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Như vậy có thể thấy cũng giống 
như Pháp và một số quốc gia khác, 
tổ chức nghề nghiệp ở Trung Quốc 
không phát triển mạnh mẽ, vai trò 
của tổ chức này còn khá hạn chế 
mà Nhà nước giữ vai trò then chốt 
trong việc định hướng phát triển 
nghề nghiệp, quản lý, ban hành các 
quy định, chính sách, chuẩn mực. 

Hành lang pháp lý về kế toán ở 
Trung Quốc bao gồm Luật Kế toán, 
chuẩn mực kế toán và hệ thống kế 
toán doanh nghiệp. Quốc gia này 
sử dụng song song hai hệ thống: Hệ 
thống chuẩn mực kế toán (CAS) và 
hệ thống kế toán doanh nghiệp. Sự 
phối hợp này cho phép Trung Quốc 
vừa hội nhập vừa kiểm soát được 
kế toán tại doanh nghiệp. Theo 
Xiao et al (2004), việc tồn tại song 
song hai hệ thống là cần thiết vì 
hệ thống kế toán doanh nghiệp đã 
gắn với người kế toán Trung Quốc 
từ rất lâu nên việc từ bỏ chúng và 
thay đổi bằng một hệ thống chuẩn 
mực theo kiểu chuẩn mực báo cáo 
tài chính quốc tế sẽ khó thực hiện. 
(Thịnh, 2013). Về bước đi, Trung 
Quốc thay đổi tùy theo khả năng và 
yêu cầu của mỗi giai đoạn. Từ năm 
1993, với sự tài trợ của Ngân hàng 
Thế giới, Trung Quốc bắt đầu soạn 
thảo và ban hành các chuẩn mực 
kế toán Trung Quốc (CAS). Năm 
1998, hệ thống kế toán dành cho 
các công ty niêm yết ra đời đáp ứng 
sự phát triển của thị trường chứng 
khoán và các giao dịch đặc thù của 
loại hình doanh nghiệp này. Năm 
2001, Trung Quốc ban hành hệ 
thống kế toán doanh nghiệp mới, 
trước mắt áp dụng cho các công ty 
niêm yết, các doanh nghiệp khác 
được khuyến khích sử dụng. Năm 
2006, Trung Quốc công bố toàn bộ 
hệ thống chuẩn mực kế toán, gồm 
một chuẩn mực chung và 38 chuẩn 
mực cụ thể, áp dụng cho các công 

ty niêm yết từ ngày 01/01/2007, 
cho các doanh nghiệp nhà nước 
kiểm soát từ năm 2008 và các 
doanh nghiệp quy mô vừa và lớn 
khác từ năm 2009. Các chuẩn mực 
kế toán của quốc gia này được phát 
triển độc lập nhưng dựa trên cơ sở 
chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS/ 
IAS), bao gồm hầu hết các vấn 
đề của chuẩn mực quốc tế dù vẫn 
có những khác biệt nhất định, tuy 
nhiên nội dung của chuẩn mực có 
thể cung cấp thêm các đoạn tư liệu 
giải thích bổ sung

Số lượng các DNNVV Trung 
Quốc hết sức đông đảo và không 
ngừng gia tăng. Tuy góp phần 
quan trọng trong nền kinh tế Trung 
Quốc nhưng khung pháp lý về kế 
toán cho các doanh nghiệp này 
lại không được chuẩn bị kỹ lưỡng 
như các doanh nghiệp lớn. Theo 
quy định hiện nay, các công ty 
niêm yết áp dụng theo chuẩn mực 
kế toán Trung Quốc trong khi các 
DNNVV, các công ty không niêm 
yết vẫn áp dụng hệ thống kế toán 
doanh nghiệp, nền tảng là hệ thống 
tài khoản và báo cáo tài chính được 
quy định thống nhất. Như vậy, 
quy định kế toán đối với DNNVV 
không có sự khác biệt  đáng kể so 
với các doanh nghiệp lớn, chỉ giảm 
bớt một số yêu cầu theo hướng đơn 
giản hóa (như không bắt buộc lập 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ). Từ khi 
Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc 
tế ban hành IFRS for SMEs năm 
2009, Trung Quốc cũng tuyên bố 
sẽ dựa trên đó để ban hành riêng 
một bộ chuẩn mực tương tự phù 
hợp với DNNVV tại quốc gia này, 
tuy nhiên cho tới nay theo tìm hiểu 
của tác giả, vẫn chưa có bản dự 
thảo nào được đưa ra.
3. Bài học kinh nghiệm cho VN

3.1. Đặc điểm văn bản pháp lý kế 
toán cho DNNVV VN hiện nay

Do đặc điểm lịch sử nên hệ 
thống kế toán VN chịu ảnh hưởng 
của trường phái châu Âu lục địa 
nói chung và kế toán Pháp nói 
riêng. Ở VN, cơ quan nhà nước, cụ 
thể là Bộ Tài chính là tổ chức lập 
quy, chịu trách nhiệm ban hành các 
văn bản pháp lý về kế toán. Khung 
pháp lý điều tiết hoạt động kế toán 
DNNVV hiện nay bao gồm nhiều 
cấp văn bản: Luật Kế toán và Nghị 
định hướng dẫn thi hành luật; Hệ 
thống chuẩn mực kế toán và các 
thông tư hướng dẫn chuẩn mực; 
cùng với Chế độ kế toán hướng 
dẫn thực hành công tác kế toán.

Xét một cách tổng quát thì các 
quy định pháp lý về kế toán cho 
DNNVV VN hiện nay có một số 
điểm tương đồng so với các nước 
trên thế giới xuất phát từ mục tiêu 
cung cấp thông tin hữu ích và xu 
hướng hội tụ kế toán quốc tế. Mặc 
dù chưa có bộ chuẩn mực kế toán 
riêng cho DNNVV nhưng VN 
cũng đã xem xét giới hạn phạm vi 
áp dụng bộ chuẩn mực hiện tại cho 
DNNVV. Đồng thời VN cũng có 
chế độ kế toán riêng áp dụng cho 
các doanh nghiệp này theo Quyết 
định 48/2006/QĐ-BTC. Khung 
pháp lý điều tiết hoạt động kế toán 
ở các doanh nghiệp này được thiết 
kế theo hướng dựa trên khung 
pháp lý kế toán cho doanh nghiệp 
nói chung, có giảm bớt các nguyên 
tắc cần tuân thủ, giảm bớt yêu cầu 
trình bày thông tin, cắt bỏ những 
quy định về những vấn đề không 
liên quan hoặc hiếm khi xảy ra ở 
DNNVV, tuy nhiên việc thu hẹp 
và rút gọn này còn mang nặng yếu 
tố cảm tính, chưa được nghiên cứu 
một cách bài bản, khoa học.
3.2. Bài học rút ra từ việc xem xét 
đặc điểm khung pháp lý kế toán 
cho DNNVV ở một số quốc gia.

Những năm gần đây, toàn cầu 
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hóa hoạt động kinh tế và sự phát 
triển nhanh chóng của thị trường 
vốn làm nảy sinh nhu cầu về bộ 
chuẩn mực báo cáo tài chính được 
chấp nhận toàn cầu (F.F. Hussain, 
2012). Chuẩn mực kế toán quốc tế 
cho DNNVV (IFRS for SMEs) ra 
đời để đáp ứng nhu cầu cấp thiết 
đó và hiện đã có hơn 80 quốc gia 
đưa vào áp dụng hoặc thông báo 
kế hoạch áp dụng. (IASB cập 
nhật đến tháng 7/2013). Một số 
nước Đông Nam Á như Malaysia, 
Myanmar, Philippines, Singapore, 
Campuchia cũng nằm trong số này. 
Có thể thấy quy định về kế toán cho 
DNNVV giữa các quốc gia cũng 
như trong chuẩn mực kế toán quốc 
tế có một số điểm khác biệt do bị 
chi phối bởi đặc điểm môi trường 
kế toán như văn hóa, chính trị, hệ 
thống luật pháp,… Đối với Pháp, 
quốc gia này tách biệt rõ quy định 
đối với doanh nghiệp niêm yết, dù 
là doanh nghiệp nhỏ cũng phải áp 
dụng chuẩn mực kế toán quốc tế 
(IFRS), các DNNVV không niêm 
yết thì quy định kế toán đơn giản 
hơn, giảm bớt yêu cầu về trình bày 
và công bố thông tin. Xu hướng 
trong tương lai, Pháp có kế hoạch 
ban hành quy định riêng cho các 
DNNVV trên cơ sở IFRS for SMEs 
nhưng có chỉnh sửa nội dung phù 
hợp với đặc thù của DNNVV tại 
quốc gia này. Trong khi đó, Ủy ban 
chuẩn mực kế toán Mỹ cũng đang 
nỗ lực thực hiện dự án ban hành 
chuẩn mực kế toán riêng cho các 
công ty tư nhân trên cơ sở IFRS 
for SMEs nhưng cho đến nay cũng 
chỉ mới đưa ra một số bản thảo 
luận, hướng dẫn một số vấn đề liên 
quan cho các công ty không niêm 
yết. Romania và Trung Quốc tình 
hình cũng tương tự. Nhìn chung 
các nước này đều chung quan điểm 
ban hành quy định riêng cho các 

DNNVV theo hướng đơn giản hóa 
so với quy định kế toán cho các 
doanh nghiệp nói chung áp dụng 
lý thuyết về việc điều chỉnh báo 
cáo tài chính theo quy mô doanh 
nghiệp dựa trên sự cân nhắc về nhu 
cầu thông tin kế toán của các đối 
tượng sử dụng và mối quan hệ lợi 
ích - chi phí. 

Rõ ràng, chuẩn mực quốc tế cho 
DNNVV giúp cải thiện khả năng so 
sánh, tính minh bạch và chất lượng 
báo cáo tài chính. (Jermakowicz, 
2004; Veneziani & Teodori, 2008, 
theo Albu et al, 2010). Tuy nhiên, 
điều đó không có nghĩa là chúng ta 
nên áp dụng nguyên bản bộ chuẩn 
mực này vào cho DNNVV VN vì 
sẽ dẫn tới những khó khăn và thách 
thức nhất định. Những vấn đề khó 
khăn được Albu và các cộng sự chỉ 
ra như: bản chất phức tạp của các 
chuẩn mực, thiếu hướng dẫn, thiếu 
liên kết giữa báo cáo tài chính và 
các luật thuế, cách hiểu không thống 
nhất, sự thay đổi thường xuyên của 
IFRS, thiếu kiến thức về IFRS, 
cần thay đổi tư duy của người làm 
công tác tài chính (Jermakowicz 
& Gornik-Tomaszewski, 2006; 
Larson & Street, 2004; Albu et 
al, 2010); ngoài ra chuẩn mực 
này được xây dựng theo hướng 
đưa ra các nguyên tắc (Principles-
Based) hơn là đi sâu vào các quy 
định cụ thể (Rules-Based) nên khó 
đưa vào áp dụng trong điều kiện 
VN. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận 
thấy hiện nay có hai xu hướng: 
hướng thứ nhất, một số quốc gia 
(Brazil, Nam Phi, Hồng Kông, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Malaysia, 
Philippines,...) đưa nguyên bản 
IFRS for SMEs vào áp dụng cho 
DNNVV tại quốc gia mình (Hana 
Bohusova, 2011);  Hướng thứ hai 
được nhiều quốc gia (như Mỹ, 
Pháp, Trung Quốc,..) lựa chọn đó 

là dựa trên chuẩn mực kế toán quốc 
tế để xây dựng riêng bộ chuẩn mực 
phù hợp với đặc điểm các DNNVV 
tại nước mình. VN không thể tách 
mình ra khỏi các xu thế đó.  

Trong điều kiện các DNNVV 
VN, cũng giống như đã làm đối với 
các doanh nghiệp lớn, hướng khả 
thi nhất đối với VN là nên chọn con 
đường thứ hai trong hai xu thế nói 
trên bởi vì hội tụ với kế toán quốc tế 
mang lại lợi ích cho các nước đang 
phát triển, nó đưa đến cho các nước 
này hệ thống các chuẩn mực được 
soạn thảo kỹ lưỡng cũng như nền 
tảng kế toán và các nguyên tắc kế 
toán có chất lượng cao nhất (Wolk, 
Francis & Tearney,1989; Zeghal & 
Mhedhbi, 2006), mặt khác các quy 
định này được thiết kế, chỉnh sửa 
lại sẽ phù hợp hơn trong điều kiện 
VN.
4. Kết luận

Nói tóm lại, tạo ra sự tương 
thích trong sự phù hợp với môi 
trường pháp lý, môi trường kinh 
doanh, môi trường văn hóa luôn là 
vấn đề có tính nguyên tắc khi xây 
dựng hệ thống văn bản pháp lý kế 
toán áp dụng cho doanh nghiệp nói 
chung và áp dụng cho DNNVV 
nói riêng. Việc nghiên cứu và học 
tập kinh nghiệm để có cơ sở khoa 
học khi nghiên cứu và soạn thảo 
hành lang pháp lý kế toán cho 
DNNVV phù hợp với đặc thù của 
nền kinh tế VN chứ không phải là 
sao chép và sử dụng một cách máy 
móc nhằm giúp hoạt động kế toán 
tại các doanh nghiệp này được thực 
hiện trong khuôn khổ pháp lý hoàn 
chỉnhl
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4. Kết luận

Với khả năng ứng dụng cao 
và hiệu quả Z – score trong dự 
báo khả năng phá sản của doanh 
nghiệp giúp NHTM theo dõi, 
kiểm soát rủi ro tín dụng của 
mình, Z – score có thể xem là 
công cụ bổ trợ đắc lực trong quá 
trình quản trị rủi ro tín dụng tại 
các NHTM. Điều này giúp hệ 
thống NHTM hoạt động an toàn 
và hiệu quả hơn trong tương 
lail
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