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Tóm tắt: 

ài nghiên cứu sử dụng phân tích thống kê mô tả, kiểm định Pearson Chi- 

Square , kiểm định t- test và hồi quy mô hình logit để kiểm định các nhân 

tố ảnh hưởng đến việc đưa chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa vào áp dụng tại các quốc gia. Kết quả cho thấy, quốc gia có chuẩn mực 

kế toán riêng hay không, quốc gia đã cho phép áp dụng bộ chuẩn mực kế toán quốc 

tế hay chưa, biến tương tác giữa mối quan hệ thuế - kế toán và sự phát triển của 

nền giáo dục có ảnh hưởng đến khả năng đưa IFRS for SMEs vào áp dụng ở các 

quốc gia. Kết quả nghiên cứu gợi mở những hướng quan trọng trong việc xây dựng 

bộ chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) VN. 

Từ khóa: áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

IFRS for SMEs. 
 

Abstract: 

The research applies descriptive statistical model, Pearson Chi-Square test, 

t-test, and regression analysis to identify the factors that affects the application 

of international accounting standard into small and medium enterprises (IFRS 

for SMEs) across countries. As a result of this research, it proves that countries 

whether they have own accounting standard or not, whether they apply international 

accounting standard or not, the correlation between tax-accounting and the 

development of education system affects the possibility of applying IFRS for SMEs 

across countries. The result from the research opens many critical perspectives in 

building accounting standard for SMEs in Vietnam. 
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