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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Trong thời gian qua, nền kinh tế nƣớc ta đã đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng khá 

cao (trung bình 6,12% năm giai đoạn 2005-2014). Sự tăng trƣởng GDP này mới là 

biểu hiện bên ngoài, liệu sự tăng trƣởng này đã xứng với tiềm năng của đất nƣớc 

hay không? Đến hết năm 2014 nợ công của Việt Nam đã tăng hơn 8 lần so với 

thời điểm kết thúc năm tài chính 2005, tổng số tiền thu đƣợc từ thuế vào NSNN 

chỉ tăng hơn 4 lần. Thuế có vai trò rất quan trọng đối với Nhà nƣớc vì nó là nguồn 

thu chủ yếu của NSNN. Câu hỏi đặt ra là để nền kinh tế phát triển bền vững thì 

cần tác động của chính sách thuế nhƣ thế nào và ngƣợc lại khi kinh tế phát triển 

bền vững sẽ không những giúp cho các chủ thể trong nền kinh tế SXKD đạt hiệu 

quả và tích lũy đƣợc nhiều tài sản hơn mà cũng sẽ giúp cho nguồn thu từ thuế vào 

NSNN sẽ tăng lên. 

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn đất nƣớc trong thời gian vừa qua động lực 

của tăng trƣởng GDP có sự đóng góp không nhỏ của việc vay nợ. Rất nhiều bài học 

của các quốc gia trên thế giới bị mất khả năng thanh toán, vỡ nợ nhƣ Ac-hen-ti-na, 

Ai-xơ-len, Hy lạp… mà có nguyên nhân trực tiếp là vay nợ nhiều, nguồn thu từ thuế 

lại không tƣơng xứng với tốc độ tăng của nợ công và bội chi NSNN ở mức cao 

trong thời gian dài. Từ các vấn đề trong quá khứ và hiện tại của thế giới cũng 

nhƣ xuất phát từ thực tiễn của Việt Nam, nghiên cứu sinh đã lựa chọn để tài 

“Chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam”. 

2. Phạm vi nghiên cứu của Luận án 

Về tổng thể, phạm vi nghiên cứu của Luận án sẽ giải quyết các câu hỏi liên 

quan đến đề tài nghiên cứu đề cập trong nội dung các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra 

trong phần tổng quan nghiên cứu của Luận án. 

Luận án sẽ nghiên cứu thực trạng nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005-2014 

để xem xét rằng trong thời gian vừa qua kinh tế Việt Nam đã thực sự phát triển bền 

vững hay chƣa? Từ đó tìm ra các tiềm năng nội tại trong nền kinh tế nhằm đƣa ra 

các giải pháp giúp kinh tế nƣớc ta phát triển bền vững trong tƣơng lai. 
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Thông qua việc nghiên cứu thực trạng của nền kinh tế và số tiền thu thuế 

trong thời gian qua, Luận án sẽ rút ra đƣợc các kết luận về tác động của chính sách 

thuế đối với nền kinh tế.  

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu vốn đầu tƣ phát triển của các khu vực 

kinh tế với tăng trƣởng GDP, tăng trƣởng về thuế từ đó rút ra mối quan hệ tƣơng 

quan giữa tăng trƣởng GDP và tăng trƣởng về số tiền thu đƣợc từ thuế, từ đó đƣa ra 

giải pháp tái cấu trúc nguồn thu cho NSNN, giúp kinh tế Việt Nam tiến tới mục tiêu 

phát triển bền vững. 

Luận án rà soát tất cả các chính sách thuế, từ đó tìm ra đƣợc những tác động 

mang tính tổng thể của chính sách thuế đối với sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó 

cũng đánh giá đƣợc tác động cụ thể của các sắc thuế đối với nền kinh tế và đƣa ra 

các các nhóm giả pháp mang tính tổng quát và nhóm giải pháp cụ thế đối với từng 

sắc thuế nhằm đƣa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Luận án sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng, phƣơng pháp thống kê, 

phân tích, so sánh vẽ các biểu đồ, đồ thị để đƣa ra các luận giải khoa học trong nội 

dung của Luận án. 

4. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Đối tƣợng nghiên cứu của Luận án bao gồm các vấn đề: 

- Nghiên cứu lý luận về phát triển kinh tế bền vững, nội hàm của phát triển 

kinh tế bền vững, những điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế bền vững.  

- Nghiên cứu những nội dung chủ yếu của chính sách thuế, các yếu tốt chi 

phối đến chính sách thuế và tác động của chính sách thuế đối với phát triển kinh 

tế bền vững, nghiên cứu tác động của chính sách thuế đến quá trình sản xuất và 

tiêu dùng. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới về thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thế thu nhập cá nhân từ đó rút ra bài học đối với Việt Nam. 

- Nghiên cứu về mức độ bền vững trong phát triển kinh tế nƣớc ta trong 

khoảng thời gian 10 năm từ 2005-2014. 

- Nghiên cứu về tác động tổng thể của chính sách thuế đối với mục tiêu phát 

triển kinh tế bền vững ở Việt Nam thời gian qua. 
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- Nghiên cứu về tác động cụ thể của từng sắc thuế đối với mục tiêu phát triển 

kinh tế bền vững ở Việt Nam thời gian qua. 

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố tăng trƣởng về GDP, tăng 

trƣởng về thuế, cấu trúc thu NSNN, tăng trƣởng nợ công và bội chi NSNN. 

Nghiên cứu cấu trúc của nền kinh tế hiện tại ở nƣớc ta và so sánh với các nƣớc 

có điểm xuất phát tƣơng tự Việt Nam trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nƣớc để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế gây nên sự phát triển 

chƣa thật sự bền vững ở Việt Nam, từ đó rút ra những giải pháp đƣa nền kinh tế 

nƣớc ta phát triển bền vững. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

- Hệ thống hóa và phân tích chi tiết các vấn đề lý luận về phát triển kinh tế 

bền vững để làm rõ nội hàm của thuật ngữ “phát triển kinh tế bền vững”. 

- Luận án đã phân tích các tác động của chính sách thuế đối với nền kinh tế, 

phân tích vai trò của chính sách thuế đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế 

bền vững của một quốc gia. 

- Bằng những phân tích, luận giải trong nội dung của Luận án, đã cho thấy 

nền kinh tế Việt Nam phát triển chƣa bền vững, tăng trƣởng GDP trong giai đoạn 

2005 - 2014 không phải xuất phát từ tiềm năng, nội lực của các khu vực kinh tế và 

của cả nền kinh tế mà bản chất của sự tăng trƣởng này xuất phát từ vay nợ, tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế thấp so với tiềm năng và thấp hơn rất nhiều so với các nƣớc 

trong khu vực và trên thế giới ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa hiện 

đại hóa đất nƣớc. Tốc độ tăng thu từ thuế vào NSNN, tăng trƣởng GDP và tăng thu 

nhập bình quân đầu ngƣời thấp hơn rất nhiều so với tăng nợ công.  

- Đối với Khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, tỷ trọng thuế Xuất nhập khẩu 

đã nộp cho NSNN là chƣa tƣơng xứng với GDP mà khu vực này sáng tạo ra, điều 

này diễn biến đúng xu thế của nền kinh tế, bởi vì khu vực này chủ yếu là các 

DNSXKD nằm trong các khu chế xuất, họ đƣợc ƣu đãi về thuế Xuất nhập khẩu của 

Nhà nƣớc. 

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có tỷ trọng thuế trên GDP mà 

khu vực đó tạo cao nhất, tiếp đến là khu vực kinh tế Nhà nƣớc và thấp nhất là khu 

vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc. Để có thể động viên một cách đầy đủ và công bằng 
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số tiền thuế nộp cho NSNN thì rõ ràng cần phải kiểm tra, quả lý công tác thu thuế 

đối với khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc một cách tốt hơn nữa, nhƣ vậy sẽ tăng thu 

cho NSNN. 

- Để kinh tế phát triển bền vững thì cần phải thay đổi cấu trúc của nền kinh 

tế theo hƣớng tăng tỷ trọng đầu tƣ phát triển của khu vực kinh tế sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả đồng thời giảm tỷ trọng vốn đầu tƣ của những khu vực kinh tế 

làm ăn kém hiệu quả, có tốc độ tăng trƣởng GDP thấp. Luận án đã chỉ ra đƣợc giải 

pháp đột phá giúp tăng trƣởng GDP của Việt Nam đạt tốc độ trên 10% một năm 

bằng cách dịch chuyển vốn đầu tƣ từ khu vực sản xuất kinh doanh kém hiệu quả 

nhất là khu vực Nhà nƣớc sang khu vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất là 

khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc và giữ nguyên tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Nếu thực hiện theo giải pháp này thì mỗi năm sẽ 

làm cho GDP của Việt Nam tăng thêm hàng chục tỷ đô la Mỹ và số tiền thuế thu 

đƣợc sẽ tăng thêm hàng tỷ đô la Mỹ, khi tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế 

Nhà nƣớc càng giảm mạnh thì tỷ tăng trƣởng GDP càng cao và tiền thuế nộp vào 

NSNN càng tăng mạnh. 

Thực trạng nền kinh tế Việt Nam, nếu nhìn bề ngoài thì thấy phát triển 

khá tốt, tuy nhiên bản chất thực sự của vấn đề này là phát triển dựa trên nền tảng 

của sự vay nợ quá nhiều, trong khi đó hiệu quả SXKD của nền kinh tế là rất 

thấp, bội chi ngân sách hàng năm khá cao (trung bình 5% GDP). Kể từ năm 

2012, 2013, 2014 đến nay Việt Nam đã phải vay để đảo nợ, tức là lấy nợ mới trả 

cho nợ cũ, hiện tại chƣa thể xảy ra khủng hoảng nợ công nhƣng nếu không có sự 

phát triển đột phá về kinh tế thì rủi ro khủng hoảng nợ công đối với nƣớc ta là 

khá cao. 

 Nội dung của Luận án đã đƣa ra các giải pháp đột phá để tái cấu trúc nền 

kinh tế, từ việc tái cấu trúc nền kinh tế sẽ tạo ra sự tăng trƣởng rất mạnh của GDP, 

từ đó sẽ tái cấu trúc nguồn thu từ thuế, giảm bội chi NSNN và đƣa nền kinh tế Việt 

Nam thực sự phát triển bền vững. 

Luận án đánh giá tác động tổng thể của chính sách thuế đối với mục tiêu phát 

triển kinh tế bền vững, đồng thời đánh giá tác động cụ thể của các sắc thuế đối với 
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mục tiêu này, để từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. 

6. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, tổng quan, kết luận, danh mục các công trình của tác giả 

đã công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu 

của Luận án gồm 4 Chƣơng: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2: Lý luận về phát triển kinh tế bền vững và chính sách thuế đối với 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 

Chương 3: Tình hình phát triển kinh tế và tác động của chính sách thuế đến 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2005-2014 

Chương 4: Hoàn thiện chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền 

vững ở Việt Nam 



6 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 

Khái niệm phát triển kinh tế bền vững hàm ý rằng nền kinh tế phải có tốc độ 

tăng trƣởng cao, nhƣng phải gắn với phát triển hiệu quả và đặc biệt phải ổn định, 

tránh gây những cú sốc lớn đối với nền kinh tế. Phát triển kinh tế bền vững có thể 

đƣợc hiểu là sự tăng trƣởng về kinh tế một cách hợp lý, hiệu quả và bền vững cùng 

với đó là sự cân đối trong cơ cấu kinh tế, khai thác sử dụng tiết kiệm có hiệu quả 

đối với tài nguyên thiên nhiên. Để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, các chính 

sách kinh tế phải đƣợc xây dựng đồng bộ, đáp ứng đƣợc các yêu cầu phát triển 

trong hiện tại cũng nhƣ đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định, vững chắc tất cả các 

lĩnh vực trong tƣơng lai. Mỗi loại chính sách có phạm vi điều chỉnh, có các tác động 

khác nhau đối với quá trình phát triển nói trên. Trong đó chính sách thuế có thể 

đƣợc coi là một chính sách kinh tế rất quan trọng điều chỉnh các chủ thể trong nền 

kinh tế, các hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, từ đó tác động trực tiếp đến mục 

tiêu phát triển kinh tế bền vững của một quốc gia. 

Việc nghiên cứu các nội dung về phát triển kinh tế bền vững nhƣ khái niệm, 

nội dung, yêu cầu, các nhân tố ảnh hƣởng, các điều kiện đảm bảo… trên góc độ lý 

thuyết chung cũng nhƣ vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia 

trong các giai đoạn nhất định là rất quan trọng, liên quan đến việc xây dựng các 

Chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, đến các chính sách 

của Nhà nƣớc trong từng lĩnh vực cụ thể. 

Đứng về góc độ chính sách thuế, các mục tiêu cơ bản của hệ thống chính 

sách này là đảm bảo nguồn thu cho NSNN; quản lý, kiểm soát đƣợc các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, các khoản thu nhập, tài sản, mức tiêu dùng, đầu tƣ, tiết kiệm 

của xã hội, từ đó định hƣớng các hoạt động này phát triển theo các chiến lƣợc, sách 

lƣợc của Nhà nƣớc. Do đó, việc nghiên cứu các nội dung về hoàn thiện chính sách 

thuế phù hợp với điều kiện kinh tế trong từng thời kỳ, đồng thời hƣớng đến thực 

hiện mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế quốc gia sẽ là các nghiên cứu có tầm 
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ảnh hƣởng rất lớn đến việc hoạch định, ban hành và thực thi hệ thống chính sách 

thuế cũng nhƣ đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. 

Hệ thống chính sách thuế của Việt Nam hiện hành đã chú trọng đến mục tiêu 

phát triển kinh tế bền vững. Ngoài mục tiêu hàng đầu là huy động nguồn thu cho 

NSNN, hệ thống thuế Việt Nam đã có các tác động quan trọng nhằm điều tiết vĩ mô 

nền kinh tế nhƣ phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đảm bảo công bằng xã hội trong phân phối, điều 

tiết thu nhập. Tuy nhiên, vai trò điều chỉnh vĩ mô nhằm mục tiêu phát triển kinh tế 

bền vững của chính sách thuế chƣa đƣợc phát huy đầy đủ. 

Chính vì vậy, việc xem xét, nghiên cứu các nội dung lý luận về phát triển 

kinh tế bền vững, tác động của chính sách thuế đến mục tiêu phát triển kinh tế 

bền vững và thực tiễn hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam trong mối quan hệ 

với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, nhằm đổi mới, hoàn thiện chính sách 

thuế trong điều kiện hội nhập và nhất là khi Việt Nam đã trở thành một quốc gia 

thành viên của hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái bình dƣơng, để chính sách 

này phát huy đầy đủ các vai trò của mình trong điều tiết kinh tế, đảm bảo sự phát 

triển nhanh, mạnh, bền vững của Việt Nam trong tƣơng lai có ý nghĩa lý luận và 

thực tiễn sâu sắc. 

1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU CÓ LIÊN QUAN TRỰC 

TIẾP ĐẾN LUẬN ÁN 

1.2.1. Các luận án tiến sĩ liên quan trực tiếp đến luận án 

Trong thời gian qua có hai luận án tiến sĩ có liên quan trực tiếp tới luận án, 

bao gồm các luận án của các tác giả sau đây: 

Nguyễn Hữu Sở (2009), Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, Luận án 

Tiến sĩ kinh tế chính trị, Trƣờng Đại học kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội 

Luận án có mục tiêu nghiên cứu là luận giải một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về phát triển kinh tế bền vững, đánh giá, phân tích thực trạng nền kinh tế quốc 

dân kể từ khi thực hiện mô hình kinh tế mới để chỉ ra những mặt đạt đƣợc và chƣa 

đƣợc trong việc thực hiện mục tiêu bền vững; đề xuất một số biện pháp cơ bản bảo 

đảm phát triển kinh tế bền vững thời gian tới. 
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Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu đó, Luận án đã có các đóng góp khoa học 

chủ yếu là: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc 

làm rõ các nội dung và các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế bền vững, rút ra đƣợc 

các bài học cho Việt Nam trong việc phát triển kinh tế bền vững; 

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, luận chứng 

những vấn đề đang đặt ra trong việc thực hiện mục tiêu chiến lƣợc là duy trì tăng 

trƣởng nhanh, hiệu quả và bền vững, thực sự tác động tích cực và lan tỏa đến các 

vấn đề văn hóa, xã hội, môi trƣờng và có cơ cấu kinh tế phù hợp phản ánh trình độ 

phát triển của nền kinh tế; 

- Đề xuất quan điểm và định hƣớng giải pháp cơ bản để kinh tế Việt Nam 

tiếp tục phát triển bền vững. 

La Xuân Đào (2012), Chính sách thuế đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam, 

Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Luận án này đã nêu ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của mình là: 

- Đánh giá thực trạng các giai đoạn cải cách thuế và phát triển kinh tế ở Việt 

Nam. Trình bày cơ sở lý luận về chính sách thuế và vai trò của chính sách thuế đối 

với tăng trƣởng và phát triển kinh tế; 

- Phân tích mối quan hệ giữa chính sách thuế và tăng trƣởng kinh tế GDP 

đƣợc thực hiện các khảo sát từ năm 1997 đến năm 2010; 

- Phân tích tác động của chính sách thuế từ các đối tƣợng nộp thuế có ảnh 

hƣởng đến việc thực thi chính sách thuế trong thời gian qua chủ yếu là khu vực có 

nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long; 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế Việt Nam nhằm thúc đẩy 

sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế bền vững. 

Với mục tiêu, nhiệm vụ đó, Luận án đã nghiên cứu theo 3 chƣơng. Những 

vấn đề chủ yếu mà Luận án đã đề cập bao gồm: 

- Cơ sở lý luận về chính sách thuế đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam 

(Thuế và chính sách thuế; mối quan hệ giữa chính sách thuế với tăng trƣởng và phát 
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triển kinh tế; cải cách thuế và vai trò của cải cách thuế đối với phát triển kinh tế; 

kinh nghiệm về cải cách thuế ở một số nƣớc trên thế giới và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam). 

- Chính sách thuế đối với phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới ở Việt 

Nam (cải cách thuế và phát triển kinh tế Việt Nam; tác động của chính sách thuế 

đến tăng trƣởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam: đến nguồn thu ngân sách, đến 

đầu tƣ, đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến tăng trƣởng kinh tế, đến hoạt động của 

các doanh nghiệp; tác động của các cam kết khi gia nhập WTO trong lĩnh vực 

thuế; đánh giá chung về tác động của chính sách thuế đối với phát triển kinh tế 

Việt Nam). 

- Hoàn thiện chính sách thuế để ổn định tăng trƣởng và phát triển kinh tế 

bền vững (giải pháp hoàn thiện: xác định mức dộng viên hợp lý, xác định mối 

tƣơng quan giữa thuế trực thu và thuế gián thu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các 

luật thuế mới, ƣu đãi thuế, chống chuyển giá, hội nhập, cải cách thủ tục hành 

chính, thanh tra thuế…). 

Một số kết quả đạt đƣợc của Luận án này: nêu đƣợc một số nội dung lý 

thuyết về chính sách thuế, chỉ ra đƣợc các mối quan hệ giữa thực thi chính sách 

thuế với phát triển kinh tế, vai trò của cải cách thuế đối với tăng trƣởng và phát 

triển kinh tế; phân tích đƣợc thực trạng tác động của chính sách thuế đến phát triển 

kinh tế Việt Nam thời gian qua theo các nội dung tác động của chính sách thuế, 

đánh giá đƣợc ƣu, nhƣợc điểm của sự tác động đó; đề xuất đƣợc một số giải pháp 

chung về hoàn thiện chính sách thuế nhằm ổn định tăng trƣởng và phát triển bền 

vững về kinh tế Việt Nam thời gian tới. 

1.2.2. Các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Học viện liên quan trực tiếp đến 

luận án 

Nguyễn Thị Thanh Hoài, Hoàng Thị Giang (đồng tác giả, bảo vệ năm 

2013), Chính sách thuế trực thu với mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, Đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Tài chính. 

Đề tài này đã tổng hợp và trình bày những nội dung lý luận về phát triển 

bền vững và vai trò của chính sách thuế trực thu đối với sự phát triển bền vững 
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của một quốc gia. Tiếp đó, đề tài đã có sự tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình 

phát triển và tác động của chính sách thuế trực thu đến sự phát triển bền vững ở 

Việt Nam thời gian qua, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đổi mới, hoàn thiện 

chính sách thuế trực thu đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Các 

giải pháp đề tài đƣa ra gồm tái cơ cấu nguồn thu, sử dụng ƣu đãi thuế, quy định 

mức điều tiết hợp lý, sử dụng thuế tài nguyên, các sắc thuế đối với đất và các giải 

pháp liên quan đến quản lý thuế. 

1.2.3. Các sách chuyên khảo liên quan đến nội dung luận án 

Trên góc độ lý luận, đã có không ít các công trình nghiên cứu về các nội 

dung phát triển kinh tế và thuế ở cả trong và ngoài nƣớc. Những công trình nghiên 

cứu, những tài liệu liên quan có thể kể ra bao gồm: 

- Development Economics, Dedra Ray, Boston University 1998. 

- Leading Issues in Economic Development, Gerald M.Meier, Oxford 

University Press 1995. 

- Economic Development, M. Todaro, Fifth edition, 1994. 

- Kinh tế học đánh thuế, Simon James & Christopher Nobes, 2000. 

- Kinh tế học của các nƣớc đang phát triển, E.Wayne Nafziger, NXB Thống 

kê, 1998. 

- Phát triển bền vững trong tầm nhìn của thời đại, Nguyễn Đắc Hy, NXB 

Bộ Văn hóa và Thông tin 2003.  

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện hội nhập với quốc tế và khu 

vực, Lê Du Phong & Nguyễn Thành Độ, NXB Chính trị Quốc gia, 1999. 

- Phát triển bền vững ở Việt Nam, Nguyễn Quang Thái & Ngô Thắng Lợi, 

NXB Lao động - xã hội, 2007. 

- Tốc độ và chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam, Nguyễn Văn Nam 

& Trần Thọ Đạt, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006. 

Các công trình nói trên hoặc chỉ đề cập đến các nội dung lý luận về phát 

triển bền vững, hoặc chỉ đƣa ra các quan điểm, giải pháp đổi mới, hoàn thiện 

chính sách thuế nói chung, gắn với chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội nói chung, 



11 

chƣa có sự gắn kết chặt chẽ, cụ thể giữa chính sách thuế với các nội dung, điều 

kiện, mục tiêu của phát triển kinh tế bền vững. 

Với thời gian và phạm vi tìm hiểu có hạn, nghiên cứu sinh nhận thấy phần 

lớn các công trình nghiên cứu này chỉ mới đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong nội 

dung nghiên cứu của Luận án. Chẳng hạn, có các công trình nghiên cứu nhằm 

hoàn thiện một loại thuế, hoặc một sắc thuế nào đó nhƣ thuế tài sản, thuế thu nhập, 

thuế tiêu dùng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… Có các công 

trình nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế nói chung nhằm thực hiện một mục 

tiêu cụ thể nào đó nhƣ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm phù hợp với điều 

kiện hội nhập quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc của WTO, nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung, các lĩnh vực cụ thể nói riêng. Do đó, có 

thể nói, những công trình này có đề cập đến một số nội dung nghiên cứu của Luận 

án nhƣng không có các mối liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi nghiên cứu 

của Luận án. 

1.3. KHOẢNG HỞ CHO CÁC VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Đối với từng công trình nghiên cứu cụ thể liên quan đến luận án, đã cho 

thấy rằng trong phạm vi, trong nội dung nghiên cứu của mình, các công trình đã 

giải quyết đƣợc về cơ bản những vấn đề có liên quan.  

Các công trình này chƣa làm rõ đƣợc nội hàm của phát triển kinh tế và phát 

triển kinh tế bền vững. Làm rõ đƣợc nội hàm của phát triển kinh tế bền vững sẽ là 

nền tảng, là cơ sở lý luận để giải quyết những mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đối 

với đề tài chính sách thuế đối với mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế. 

Bên cạnh đó, với các cách tiếp cận khác nhau, phạm vi nghiên cứu khác 

nhau nên cách giải quyết vấn đề và những giải pháp đề xuất của các công trình 

nghiên cứu này không gắn với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. 

Do đó, có thể cho rằng, các công trình nghiên cứu nêu trên trong phạm vi, 

mục đích của mình không liên quan đến các nội dung chính của Luận án, đó là 

phát triển kinh tế bền vững, tác động của chính sách thuế nói chung, các sắc thuế 

nói riêng đến các nội dung của phát triển kinh tế bền vững, giải pháp hoàn thiện 
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chính sách thuế về tổng thể cũng nhƣ về chi tiết của các quy định trong các sắc 

thuế để đảm bảo chính sách thuế phát huy đƣợc vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế 

bền vững ở Việt Nam thời gian tới. Đó chính là những khoảng hở mà Luận án có 

thể tiếp tục nghiên cứu. 

1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA NỘI DUNG 

LUẬN ÁN SO VỚI CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 

1.4.1. Câu hỏi nghiên cứu  

Câu hỏi nghiên cứu của Luận án bao gồm bốn vấn đề: (1) Nội hàm của phát 

triển kinh tế bền vững là gì? (2) Thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 

2005 - 2014 nhƣ thế nào, đã phát triển bền vững hay chƣa? (3) Chính sách thuế có 

tác động nhƣ thế nào đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của 

một quốc gia? (4) Và chính sách thuế nhƣ thế nào để kinh tế Việt Nam phát triển 

bền vững? 

Xuất phát từ câu hỏi nghiên cứu, nghiên cứu sinh xác định hƣớng tiếp cận 

là các nội dung lý luận về phát triển kinh tế bền vững, chính sách thuế; tác động 

của chính sách thuế đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững xét 

trên góc độ lý luận cũng nhƣ trên góc độ thực tiễn ở Việt Nam thời gian qua (cả về 

tổng thể và của từng loại thuế, hình thức thuế); nghiên cứu, đề xuất những giải 

pháp đổi mới, hoàn thiện chính sách thuế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền 

vững ở Việt Nam thời gian tới (bao gồm các giải pháp chung và các giải pháp cụ 

thể trong từng sắc thuế cũng nhƣ các giải pháp về quản lý thuế). 

1.4.2. Những điểm khác biệt của nội dung Luận án so với các nghiên cứu 

trƣớc đây 

Nội dung nghiên cứu của Luận án sẽ có các điểm khác biệt sau đây: 

Luận án sẽ nghiên cứu thực trạng nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005-

2015 để xem xét rằng trong thời gian vừa qua kinh tế Việt Nam đã thực sự 

phát triển bền vững hay chƣa? Từ đó tìm ra các tiềm năng nội tại trong nền 

kinh tế nhằm đƣa ra các giải pháp giúp kinh tế nƣớc ta phát triển bền vững 

trong tƣơng lai. 
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Thông qua việc nghiên cứu thực trạng của nền kinh tế và số tiền thu thuế 

trong thời gian qua, Luận án sẽ đƣợc các kết luận về tác động của chính sách thuế 

đối với nền kinh tế.  

Bằng việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố tăng trƣởng về thuế kết 

hợp với tăng trƣởng GDP, tăng trƣởng nợ công và chia tách toàn bộ nền kinh tế 

Việt Nam thành ba khu vực đó là: Khu vực kinh tế Nhà nƣớc, khu vực kinh tế 

ngoài Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, khi phân tích số tiền 

thuế thu đƣợc của ba khu vực này sẽ rút ra đƣợc những kết luận về tác động của 

chính sách thuế đối với nền kinh tế và đƣa ra những định hƣớng, những giải pháp 

về thay đổi chính sách thuế để hƣớng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững tại 

Việt Nam. 

Luận án tìm ra đƣợc giải pháp đột phá giúp tăng trƣởng GDP của Việt 

Nam, từ đó đƣa ra giải pháp tái cấu trúc nguồn thu cho NSNN, giúp kinh tế Việt 

Nam tiến tới mục tiêu phát triển bền vững. 
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Chƣơng 2 

LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ BỀN VỮNG 

2.1.1. Phát triển, phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững 

2.1.1.1. Quan niệm về phát triển 

Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm “phát triển” đƣợc sử dụng để 

khái quát những vận động đi lên, cái mới ra đời thay thế cho cái cũ. Tiêu chuẩn để 

xác định sự phát triển là có xuất hiện “cái mới” trong những biến đổi của sự vật 

hiện tƣợng. Sự phát triển trong thế giới theo các chiều hƣớng cơ bản gồm: phát 

triển về trình độ (từ thấp đến cao), phát triển về cấu trúc (từ đơn giản đến phức 

tạp), phát triển về bản chất (từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn). Sự phân biệt 

về các chiều hƣớng chỉ là tƣơng đối, một sự phát triển thƣờng bao hàm tất cả các 

chiều hƣớng này. 

Phép biện chứng duy vật cũng khẳng định rằng, sự phát triển, đổi mới là hiện 

tƣợng diễn ra không ngừng trong tự nhiên, trong xã hội và trong tƣ duy, mà nguồn 

gốc của nó là cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật và hiện 

tƣợng. Nhƣng không nên hiểu sự phát triển bao giờ cũng diễn ra một cách đơn giản, 

theo đƣờng thẳng. Xét từng trƣờng hợp cá biệt, thì có những vận động đi lên, tuần 

hoàn, thậm chí đi xuống, nhƣng xét cả quá trình, trong phạm vi rộng lớn thì vận 

động đi lên là khuynh hƣớng thống trị. 

2.1.1.2. Quan niệm về phát triển kinh tế 

Phát triển kinh tế là quá trình thay đổi theo hƣớng tiến bộ về kinh tế của 

một quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trƣởng. 

Khái niệm phát triển kinh tế không hoàn toàn đồng nhất với khái niệm tăng 

trƣởng kinh tế. Tăng trƣởng kinh tế là sự gia tăng về lƣợng kết quả đầu ra hoạt động 

của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Tăng trƣởng kinh tế là điều kiện để 

phát triển kinh tế. Ở những nƣớc đang phát triển, đặc biệt là những nƣớc đang phát 

triển có mức thu nhập bình quân đầu ngƣời thấp, nếu không đạt đƣợc mức tăng 
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trƣởng tƣơng đối cao và liên tục trong nhiều năm, thì khó có điều kiện kinh tế để cải 

thiện mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. 

Tăng trƣởng kinh tế có thể đƣợc thực hiện bởi những phƣơng thức khác nhau 

và do đó có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Nếu phƣơng thức tăng trƣởng 

kinh tế không gắn với sự thúc đẩy cơ cấu kinh tế theo hƣớng tiến bộ, không làm gia 

tăng, mà thậm chí còn làm xói mòn năng lực nội sinh của nền kinh tế, sẽ không thể 

tạo ra sự phát triển kinh tế. Những phƣơng thức tăng trƣởng nhƣ vậy, rốt cục, cũng 

chỉ là kết quả ngắn hạn, không những không thúc đẩy đƣợc phát triển, mà bản thân 

nó cũng khó có thể tồn tại đƣợc lâu dài. Nội dung chủ yếu của phát triển kinh tế 

đƣợc luận giải nhƣ sau: 

Thứ nhất, tăng trƣởng kinh tế dài hạn. Đây là điều kiện tiên quyết để tạo ra 

những tiến bộ về kinh tế, nhất là ở các nƣớc đang phát triển thu nhập thấp. 

Thứ hai, cơ cấu kinh tế thay đổi theo hƣớng tiến bộ. Xu hƣớng tiến bộ của quá 

trình thay đổi này ở những nƣớc đang phát triển, đang hoặc chƣa trải qua quá trình 

công nghiệp hoá thể hiện ở quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công 

nghiệp hoá và đô thị hoá; đó không đơn thuần là sự gia tăng về quy mô, mà còn bao 

hàm việc mở rộng chủng loại và nâng cao chất lƣợng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ 

đƣợc sản xuất ra; hoạt động của nền kinh tế ngày càng gia tăng hiệu quả và năng lực 

cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc đạt đƣợc những tiến bộ xã hội một cách sâu rộng. 

Thứ ba, những tiến bộ kinh tế chủ yếu phải xuất phát từ động lực nội tại. Đến 

lƣợt mình, kết quả của những tiến bộ kinh tế đạt đƣợc lại làm gia tăng không ngừng 

năng lực nội sinh của nền kinh tế (thể hiện ở những tiến bộ về công nghệ, nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực và nguồn vốn trong nƣớc…). 

2.1.1.3. Phát triển kinh tế bền vững 

Phát triển bền vững là sự phát triển mang tính chất tổng thể, bao trùm tất cả 

các vấn đề trong một quốc gia nhƣ phát triển bền vững về kinh tế, phát triển bền 

vững về chính trị, phát triển bền vững về môi trƣờng, phát triển bền vững về y tế, 

phát triển bền vững về giáo dục đào tạo, phát triển bền vững về văn hóa xã hội, về 

an ninh quốc phòng về chỉ số phát triển con ngƣời... Về nội dung này, luận án chỉ 

nghiên cứu trên khía cạnh phát triển kinh tế bền vững, để từ đó đƣa ra cơ sở lý luận 

nhằm giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của luận án. 
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Nội dung phát triển kinh tế bền vững phải bao hàm cùng một lúc cả yêu cầu 

về mức độ và chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế. Điều đó có nghĩa là phải thể hiện ở 

khả năng duy trì tăng trƣởng GDP ở mức cao một cách lâu dài và có hiệu quả. Bền 

vững trong phát triển kinh tế chỉ đạt đƣợc khi tăng trƣởng kinh tế cao nhƣng phải có 

hiệu quả, vay nợ thấp và tạo ra giá trị thặng dƣ cho xã hội ngày càng lớn.  

 Khi tăng trƣởng kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà tiêu 

hao quá nhiều tài nguyên thiên nhiên thì không đƣợc coi là phát triển bền vững. 

Phát triển kinh tế nhƣng thu nhập của ngƣời lao động không tăng thì không phải là 

phát triển kinh tế bền vững.  

Phát triển kinh tế bền vững đòi hỏi mức độ tăng tăng trƣởng kinh tế cao, tuy 

nhiên phải đảm bảo cấu trúc tăng trƣởng GDP và cơ cấu ngành kinh tế hợp lý. Đây 

là yếu tố phản ánh khá rõ nét chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế. Cấu trúc tăng trƣởng 

phản ánh xu thế hiệu quả và bền vững của các yếu tố bên trong cấu thành tăng 

trƣởng GDP, đó là cấu trúc tăng trƣởng theo đầu vào, cấu trúc tăng trƣởng theo đầu 

ra và cấu trúc tăng trƣởng theo ngành. Kết quả của cấu trúc tăng trƣởng theo ngành 

phản ánh qua cơ cấu ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế. Tăng trƣởng kinh tế phải đảm 

bảo việc phát triển ngành, lĩnh vực, vùng có lợi thế so sánh và phải phù hợp với xu 

thế phát triển tất yếu trên thế giới. 

Tăng trƣởng GDP và tỷ lệ nợ công là những chỉ tiêu quan trọng hàng đầu để 

đánh giá nền kinh tế có phát triển bền vững hay không, vì vậy đứng trên góc độ vĩ 

mô, để nền kinh tế có thể phát triển bền vững thì cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, chuyển từ thành phần kinh tế làm ăn kém hiệu quả sang thành phần kinh tế làm 

ăn hiệu quả hơn. Để kinh tế phát triển bền vững thì cần phải thay đổi cấu trúc của 

nền kinh tế theo hƣớng tăng tỷ trọng đầu tƣ phát triển của khu vực kinh tế sản xuất 

kinh doanh có hiệu quả đồng thời giảm tỷ trọng vốn đầu tƣ của những khu vực kinh 

tế làm ăn kém hiệu quả, có tốc độ tăng trƣởng GDP thấp. 

Để nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và bền vững, có thể sử dụng các 

công cụ kinh tế để tác động vào các nhân tố sau đây: 

- Tăng kim nghạch xuất nhập khẩu và hƣớng đến thặng dƣ cán cân thƣơng 

mại. Khi cán cân thƣơng mại giữa xuất khẩu và nhập khẩu cân bằng hoặc có thặng 

dƣ sẽ là cơ sở rất tốt để thu về nguồn ngoại tệ cho đất nƣớc, ổn định tỷ giá hối 
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đoái, là cơ sở để Ngân hàng Nhà nƣớc điều hành tốt hơn chính sách tiền tệ, nhƣ 

vậy sẽ làm ổn định kinh tế vĩ mô góp phần giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát 

triển bền vững. 

- Phân bổ vốn đầu tƣ hợp lý vào các ngành trong nền kinh tế, tập trung vào 

những ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh nhằm tạo ra tốc độ tăng GDP cao và bền 

vững nhất. 

- Tăng hiệu quả đầu tƣ trong nền kinh tế, nó đƣợc thể hiện ở hệ số ICOR 

càng thấp càng tốt. 

- Giảm thâm hụt NSNN, tiến tới thặng dƣ ngân sách. 

- Giảm dần nợ công, kể cả nợ của Chính phủ và nợ của các doanh nghiệp 

Nhà nƣớc đối với nƣớc ngoài đƣợc Nhà nƣớc bảo lãnh. Thực hiện tốt điều này sẽ 

giúp nền kinh tế phát triển bền vững, tránh đƣợc suy thoái kinh tế thậm chí mất khả 

năng thanh toán của Việt Nam trong tƣơng lai. 

- Đảm bảo tỷ lệ lạm phát vừa phải để có thể ổn định kinh tế vĩ mô từ đó giúp 

nền kinh tế tăng trƣởng bền vững. 

- Có cấu trúc nguồn thu NSNN phù hợp để đảm bảo nguồn thu từ thuế tăng 

trƣởng bền vững đồng thời vẫn đảm bảo việc tạo nguồn thu lâu dài, hiệu quả và ổn 

định cho ngân sách. 

Phát triển kinh tế bền vững cũng đồng nghĩa với phát triển nền kinh tế bền 

vững. Nền kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào cũng đƣợc tạo nên bởi các yếu tố 

cấu thành nên nền kinh tế, các yếu tố này bao gồm kiến trúc thƣợng tầng về kinh tế 

và hạ tầng kinh tế. Kiến trúc thƣợng tầng về kinh tế gắn liền với những định hƣớng, 

mục tiêu phát triển về kinh tế của một quốc gia và gắn liền với cấu trúc của nền 

kinh tế. Kiến trúc hạ tầng kinh tế sẽ gắn liền với các chủ thể hoạt động trong nền 

kinh tế đó, tức là các thành phần kinh tế, khu vực kinh tế và các loại hình doanh 

nghiệp khác nhau. Mối quan hệ trong quá trình sản xuất kinh doanh và cung cấp các 

sản phẩm dịch vụ của các khu vực kinh tế, các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẽ 

tạo ra những huyết mạch trong nền kinh tế, huyết mạch này có lƣu thông tốt hay 

không phụ thuộc rất lớn vào kiến trúc thƣợng tầng.  

Các yếu tố cấu thành nên nền kinh tế trong quá trình hoạt động đã tác động 

qua lại với nhau và cùng thể hiện ra bên ngoài thông qua các chỉ tiêu để đánh giá 
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sức khỏe của nền kinh tế. Sức khỏe của nền kinh tế đƣợc thể hiện thông qua một hệ 

thống các chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu nhƣ tăng trƣởng 

GDP hàng năm của toàn xã hội, tăng trƣởng thu nhập bình quân đầu ngƣời, chỉ số 

lạm phát trong nền kinh tế, nợ công của quốc gia, cán cân thƣơng mại tức là chênh 

lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu, hiệu quả vốn đầu tƣ của toàn xã hội và của các 

khu vực kinh tế, tỷ trọng vốn đầu tƣ đƣợc phân bổ trong nền kinh tế, mối quan hệ 

giữa thu chi NSNN để thể hiện nền kinh tế là thặng dƣ hay bội chi Ngân sách và 

cấu trúc các nguồn thu để đóng góp cho NSNN. 

 Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều có cấu trúc nền kinh tế gồm 

khu vực kinh tế Nhà nƣớc, khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Để kinh tế phát triển bền vững thì tỷ trọng vốn đầu tƣ vào 

các khu vực kinh tế phải phù hợp với sự phát triển nội tại và tiềm năng của các khu 

vực kinh tế đó. 

Trong giai đoạn đầu đối với các quốc gia trên thế giới khi bắt đầu quá trình 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc thì tốc độ tăng trƣởng GDP là khá 

cao, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 1961 - 1980 của Hàn quốc là 

8,79%, của Thái lan trong 20 năm đầu quá trình công nghiệp hóa hiện đại 

hóa là 7,61%, của Ma-lay-xi-a là 7,89%, của Trung quốc là 9,63% (giai 

đoạn 1979-2003) [41]. 

Những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá nền kinh tế có phát triển bền 

vững hay không đó chính là chỉ tiêu về tỷ lệ nợ công trên GDP; chỉ tiêu về tốc độ 

tăng trƣởng của nợ công so với tốc độ tăng trƣởng về GDP, chỉ tiêu tốc độ tăng 

trƣởng thu nhập bình quân đầu ngƣời so với tốc độ tăng trƣởng nợ công và chỉ tiêu 

tốc độ tăng trƣởng về thuế nộp vào NSNN so với tốc độ tăng trƣởng nợ công. 

“Trong giai đoạn 20 năm đầu của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của các 

nƣớc Sing-ga-po, Ma-lay-xi-a, Thái Lan, Hàn Quốc thì tỷ lệ bội chi NSNN của 

những nƣớc này dao động trong khoảng từ 1,5% đến 3,2% thậm chí Trung quốc 

trong hàng chục năm liền, liên tục thặng dƣ ngân sách” [44]. 

Theo luật của Liên minh Châu Âu (bao gồm 25 nƣớc thành viên EU) thì để 

đƣợc tồn tại trong Liên minh này, bội chi NSNN hàng năm chỉ đƣợc phép dƣới 

3% GDP, nếu bất kỳ một nƣớc thành viên nào chi tiêu Ngân sách vƣợt quá tỷ 
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lệ 3%GDP thì phải cân đối thu chi Ngân sách để đƣa về tỷ lệ đã quy định, 

trong trƣờng hợp trong 3 năm không khống chế đƣợc tỷ lệ bội chi NSNN thì sẽ 

phải ra khỏi cộng đồng kinh tế chung EU [43]. 

Với những dẫn chứng đƣa ra từ các nƣớc nêu trên để nền kinh tế phát triển 

bền vững thì tốc độ tăng trƣởng GDP trung bình trong hai mƣơi năm đầu của quá 

trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc phải đạt khoảng 8% một năm và bội 

chi NSNN dƣới mức 3% một năm. 

Đối với các nƣớc trong khu vực nhƣ Hàn quốc, Sing-ga-po, Thái lan, Ma-

lay-xi-a và 25 nƣớc thuộc Liên minh Châu âu, trong hai mƣơi năm đầu của quá 

trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, ở các nƣớc này tốc độ tăng trƣởng GDP của 

nền kinh tế đều lớn hơn rất nhiều so với bội chi NSNN và hầu hết các nƣớc đó đều 

có tốc độ tăng trƣởng của GDP lớn hơn so với tốc độ tăng trƣởng của nợ công, 

chính vì thế sau nhiều thập kỷ các quốc gia này đều đã trở thành các nền kinh tế 

lớn mạnh trên thế giới và rõ ràng về cơ bản kinh tế của các quốc gia này là phát 

triển bền vững. 

Trong giai đoạn hai mƣơi năm đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đối với các nƣớc nhƣ Singapore, Hàn quốc, Ma- lay-xia, Thái lan, Trung quốc 

và các nƣớc thuộc liên minh Châu âu, hệ số ICOR của nền kinh tế là khá thấp, 

dao động trong khoảng từ 2,1 đến 3,5 lần, chính vì thế hiệu quả đầu tƣ của toàn 

bộ nền kinh tế là rất cao, tạo ra nhiều giá trị thặng dƣ cho nền kinh tế và cũng 

gắn liền với tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân hàng năm đạt khoảng 8% [39]. 

Trong từng thời kỳ khác nhau, phát triển kinh tế bền vững sẽ đƣợc đánh giá 

theo các tiêu thức khác nhau, trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nƣớc, các yếu tố về tài nguyên thiên nhiên, chi phí lao động chƣa 

cao, dẫn đến hệ số ICOR sẽ thấp hơn so với giai đoạn nền kinh tế đã phát triển. 

Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của bất kỳ nền 

kinh tế nào thì tốc độ tăng trƣởng của GDP cũng cao hơn so với khi nền kinh tế của 

đất nƣớc đó đã trở thành nền kinh tế hiện đại. Việt Nam hiện nay đang bắt đầu bƣớc 

vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc do đó nội dung của Luận án chỉ 

làm rõ phạm trù phát triển kinh tế bền vững đối với các quốc gia mới bắt đầu bƣớc 

vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc.  
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Lịch sử phát triển kinh tế thế giới trong hơn nửa thế kỷ trở lại đây, kể từ sau 

chiến tranh thế giới thứ hai, cho thấy không có nhiều quốc gia duy trì đƣợc 

mức tăng trƣởng ổn định trong một khoảng thời gian dài. Theo Báo cáo tăng 

trƣởng của Ủy Ban Phát Triển và Tăng trƣởng thế giới thì chỉ có 13 quốc gia 

và vùng lãnh thổ đạt đƣợc mức tăng trƣởng trung bình it nhất 7% trong vòng 

25 năm đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Brunei, Braxin, 

Armenia, Chile, Malayxia, Đài loan, Hồng kong, Ma cau và Malayxia, tăng 

trƣởng kinh tế của các nƣớc này trong một khoảng thời gian đủ dài để có thể 

nói là bền vững. Trong các quốc gia này, có 7 quốc gia đã vƣợt lên đạt mức thu 

nhập cao của các nƣớc phát triển bao gồm Singapore, Nhật Bản, Brunei, Hàn 

Quốc, Đài loan, Macau và Đài loan, trong khi các quốc gia còn lại hầu hết đều 

vƣớng vào bẫy thu nhập trung bình và vẫn chƣa thực sự vƣợt lên. Đốivới 7 

quốc gia đã vƣợt lên trở thành các nền kinh tế phát triển thì tăng trƣởng kinh tế 

bình quân trong khoảng thời gian 20 năm đầu của quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nƣớc đều đạt mức trung bình trên 8% mỗi năm. 

Sau khi phân tích và tổng hợp về chính sách và chiến lƣợc phát triển của các 

quốc gia này, Báo cáo tăng trƣởng đƣa ra năm tiêu chí chung làm nên thành 

công về tăng trƣởng đó là: 

Tôn trọng sự phân bổ thông tin và nguồn lực theo cơ chế thị trƣờng: Cơ chế thị 

trƣờng giúp đƣa ra các tín hiệu giá cả, tạo nên các cơ chế kiến thiết và điều 

động các nguồn lực một cách hợp lý nhất mà không cần đến sự điều hành và 

quản lý thiếu hiệu quả của Nhà nƣớc. Thành công của 7 quốc gia nói trên chính 

là xây dựng một cơ chế thị trƣờng vững mạnh, mặc dù các chính sách thực 

hiện có khác nhau và Chính phủ vẫn can thiệp ở một mức nhất định giúp khám 

phá ra lợi thế so sánh của mình kết hợp các nguồn lực kinh tế một cách tốt nhất 

nhằm phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. 

Có tầm nhìn định hƣớng cho tƣơng lai rõ ràng đúng đắn: Đây là nhân tố xúc 

tác, giúp các quốc gia nói trên có thể duy trì đƣợc đà tăng trƣởng của mình dựa 

vào lƣợng tiết kiệm và đầu tƣ cao của toàn bộ nền kinh tế. Khi toàn bộ các yếu 

tố khác tạo nên động lực tiềm năng cho sự tăng trƣởng, thì vốn đầu tƣ sẽ là 

nhân tố quyết định để các tiềm năng này trở thành hiện thực. Hầu hết các quốc 

gia này đều đƣợc hƣởng lợi rất nhiều từ các nguồn tiết kiệm nội địa, bao gồm 

tiết kiệm Chính phủ, tiết kiệm doanh nghiệp và tiết kiệm của các hộ gia đình, 

trong đó thành phần cuối cùng đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Để duy trì 

điều này, Chính phủ phải có một tầm nhìn đúng đắn nhằm khuyến khích và 

định hƣớng ngƣời dân từ bỏ một phần tiêu dùng hiện tại, tiết kiệm nhiều hơn, 
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tin tƣởng vào việc phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế sẽ mang lại cho họ 

một mức thu nhập vƣợt trội trong tƣơng lai. Thống kê cho thấy rằng tỷ lệ tiết 

kiệm của các quốc gia Đông Á thuộc nhóm 7 nƣớc có nền kinh tế phát triển, 

đều đã có sự gia tăng tiết kiệm của toàn bộ nền kinh tế lên đến gần 40% GDP. 

Mặt khác các quốc gia thành công đều sử dụng nợ vay để đầu tƣ một cách có 

hiệu quả, họ luôn ƣu tiên phân bổ nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế tƣ 

nhân, hạn chế đầu tƣ vào thành phần kinh tế Nhà Nƣớc. 

Tích cực mở của và hội nhập kinh tế: là yếu tố quan trọng tạo điều kiện để các 

quốc gia có thể đẩy mạnh mức tăng trƣởng của mình, nó giúp các quốc gia đi 

sau có thể nhập khẩu các ý tƣởng, công nghệ và phƣơng thức sản xuất mà các 

quốc gia công nghiệp đi trƣớc phải mất hàng trăm năm mới có thể đạt đƣợc. 

Hội nhập kinh tế quốc tế còn giúp các quốc gia này tiếp cận với một thị trƣờng 

tiêu thụ rộng lớn trên toàn thế giới. Hầu hết các quốc gia thành công đạt tăng 

trƣởng bình quân trên 7% trong vòng 25 năm, ngoại trừ Trung Quốc, Nhật Bản 

và Hàn Quốc, đều có sản lƣợng tiềm năng khá nhỏ so với quy mô của thị 

trƣờng thế giới, quy mô nhỏ giúp họ phát huy lợi thế nhờ chuyên môn hóa cao 

một cách dễ dàng nhằm gia tăng đáng kể năng suất và mở rộng sản xuất lên 

gấp nhiều lần so với việc đóng cửa nền kinh tế. 

Duy trì ổn định trong kinh tế vĩ mô: là nhân tố không thể xem nhẹ, nếu một 

quốc gia muốn tăng trƣởng cao và bền vững trong một khoảng thời gian dài. 

Bất cứ dao động bất thƣờng nào về giá cả, tỷ giá, lãi suất hay các chính sách 

vĩ mô đều có thể ảnh hƣởng tiêu cực lên khu vực tƣ nhân, vốn luôn là thành 

phần tạo nên động lực phát triển trong một nền kinh tế thị trƣờng. Theo Báo 

cáo tăng trƣởng, các quốc gia thành công nói trên đều đã tạo điều kiện cho 

ngân hàng trung ƣơng có không gian để thực hiện chính sách tiền tệ độc lập 

với các mục tiêu chính trị nhằm điều tiết lạm phát và không tổn hại đến tăng 

trƣởng. Bên cạnh đó Chính phủ của các quốc gia này đã thực hiện kỷ luật 

tài khóa nghiêm ngặt tránh những rủi ro khủng hoảng có thể xảy ra cho nền 

kinh tế. 

Quản lý Nhà Nƣớc hiệu quả: Sự điều hành và quản lý của một Chính phủ có 

năng lực, có trách nhiệm và đáng tin cậy đã góp phần tạo nên sự thành công 

của các quốc gia nói trên. Điều này đƣợc thể hiện trong chiến lƣợc phát triển 

của các nhà hoạch định chính sách đối với nền kinh tế, không chỉ đơn thuần là 

tập trung vào công nghiệp hóa, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu mà còn phải đi 

kèm với sự tiến bộ trong đời sống xã hội cũng nhƣ có những phƣơng thức phân 

phối lại thu nhập cho ngƣời dân [32]. 
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Từ những bài học thực tiễn rút ra ở các nƣớc trong khu vực và trên thế giới 

đối với quá trình phát triển kinh tế trong giai đoạn từ 20 đến 30 năm đầu tiên của 

quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc, kết hợp với điều kiện thực tiễn ở 

Việt Nam, có thể rút ra nội hàm của phát triển kinh tế bền vững bao gồm những nội 

dung sau đây: 

Phát triển kinh tế bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn những nhu cầu 

về kinh tế của thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng xấu đến khả năng đáp ứng 

những nhu cầu về kinh tế của thế hệ tương lai, có nghĩa là phải tránh cho nền kinh tế 

bị suy thoái, vỡ nợ, mất khả năng thanh toán trong tương lai. Vì vậy phải hạn chế vay 

nợ để tránh hậu quả xấu cho tương lai của nền kinh tế. Chỉ có thể phát triển kinh tế 

bền vững khi tăng trưởng GDP phải ở mức cao, từ 8% một năm trở lên trong thời 

gian dài trên 20 năm. Để có thể phát triển kinh tế bền vững thì tốc độ tăng trưởng 

của nợ công phải thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế, bội chi 

NSNN mỗi năm không vượt quá 3% GDP và hệ số ICOR cần phải thấp hơn 3,5 lần. 

Không thể phát triển kinh tế bền vững khi cấu trúc của nền kinh tế là què quặt không 

phù hợp với tiềm năng, nội lực của các thành phần kinh tế, khu vực kinh tế. Khi cấu 

trúc của nền kinh tế phù hợp với các thành phần kinh tế, sẽ giúp các thành phần kinh 

tế phát triển một cách hiệu quả nhất, đồng thời có tác dụng phân bổ, sử dụng các 

nguồn lực về vốn đầu tư phát triển về khai thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên 

khoáng sản của đất nước và về nguồn nhân lực một cách phù hợp. 

2.1.2. Chính sách thuế đối với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 

Chính sách thuế là một chính sách tài chính quan trọng của Nhà nƣớc, cùng 

với các chính sách kinh tế khác, chính sách thuế có những vai trò quan trọng trong 

thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Để chính sách thuế phát huy đƣợc vai trò thúc 

đẩy phát triển kinh tế bền vững một cách hiệu quả nhất, cần phải có một quan điểm 

nhất quán về sử dụng chính sách thuế không chỉ trong ngắn hạn, trung hạn mà phải 

xuyên suốt trong toàn bộ quá trình hoạch định, thực thi chính sách thuế của Việt 

Nam, các quan điểm cần tuân thủ là: 

Thứ nhất, thuế phải là công cụ của Nhà nƣớc góp phần quản lý, điều tiết, ổn 

định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế theo hƣớng nâng cao chất lƣợng, hiệu quả, 

đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế. 
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Thứ hai, chính sách thuế phải đảm bảo bao quát đƣợc các nguồn thu phát 

sinh trong quá trình phát triển kinh tế; số thu từ thuế phải là nguồn lực tài chính chủ 

yếu để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ nhiệm vụ xóa đói 

giảm nghèo, góp phần đảm bảo công bằng xã hội; bảo vệ môi trƣờng sinh thái; đảm 

bảo nhiệm vụ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. 

Thứ ba, phải xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu quả, hiệu lực, 

liêm chính và vững mạnh đủ năng lực để thực hiện và quản lý tốt các mục tiêu và 

nội dung cải cách hệ thống thuế. 

Mục tiêu sử dụng công cụ thuế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững 

chính là vừa phải gắn chặt với các nội dung của phát triển kinh tế bền vững, mục 

tiêu của ngành tài chính và các mục tiêu cải cách, hoàn thiện chính sách thuế trong 

từng giai đoạn khác nhau. 

Đối với mục tiêu cụ thể, cần đạt đƣợc một số mục tiêu sau:  

- Chính sách thuế phải đƣợc hoàn thiện theo hƣớng giảm dần tỷ lệ động 

viên, vừa đảm bảo động viên hợp lý vào NSNN, vừa phát huy cao độ các nguồn nội 

lực, thúc đẩy phát triển nhanh sức sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và khả năng 

tích tụ của doanh nghiệp, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tƣ nhất là đầu 

tƣ áp dụng công nghệ cao, đầu tƣ vào vùng kinh tế xã hội khó khăn, thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo vệ môi trƣờng; bảo đảm cho nền kinh tế tăng 

trƣởng cao, bền vững, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Thuế và 

phí phải đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết hợp lý của NSNN và giành một phần 

cho tích luỹ. Phấn đấu tốc độ tăng trƣởng thuế và phí bình quân hàng năm đạt 14 - 

16%/năm; tỷ lệ động viên thuế và phí trong tƣơng lai khoảng 20% - 21%/ GDP. 

- Thủ tục hành chính thuế đƣợc đơn giản hoá; các thủ tục hành chính, quy 

trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan thuế đƣợc công khai tạo thuận lợi cho ngƣời 

nộp thuế biết và tham gia vào quá trình giám sát công chức thuế thực thi pháp luật 

thuế. Việc quản lý thuế phải nâng cao hiệu quả, đảm bảo quản lý chặt đối tƣợng nộp 

thuế, đối tƣợng chịu thuế; nâng cao chất lƣợng giám sát sự tuân thủ của ngƣời nộp 

thuế và xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm pháp luật thuế, đảm bảo công bằng và 

bình đẳng trong kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh; tiếp tục phát triển các ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế. 
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- Tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi để thu hút, phát triển nguồn nhân lực 

chuyên sâu, chuyên nghiệp. Hệ thống quy trình nghiệp vụ thống nhất, tự động hoá 

cao dựa trên hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp; hệ thống công nghệ thông tin, 

hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy 

đƣợc tích cực đổi mới; chất lƣợng cán bộ đƣợc nâng cao cả trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và phẩm chất chính trị. 

Từ các mục tiêu nêu trên, khi xét đến việc phát huy vai trò của chính sách 

thuế đối với phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, cho thấy rằng mục tiêu chủ 

yếu của việc sử dụng chính sách thuế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở 

Việt Nam là nghiên cứu, xem xét, thiết lập các quy định của chính sách thuế nhƣ 

phạm vi điều chỉnh, tỷ lệ điều tiết, phân biệt về thuế suất, áp dụng các ƣu đãi 

thuế… nhằm làm cho chính sách thuế đó có thể quản lý, điều tiết đƣợc các yếu tố 

có tính chất tiền đề cũng nhƣ các yếu tố liên quan, ảnh hƣởng đến sự phát triển 

kinh tế bền vững.  

2.1.3. Những điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế bền vững 

2.1.3.1. Phải hoạch định được chiến lược và có kế hoạch phát triển bền 

vững về kinh tế  

Phát triển kinh tế bền vững không thể thiếu một tiền đề hết sức quan trọng là 

chiến lƣợc, kế hoạch phát triển. Quá trình phát triển phải đƣợc xem xét, định hƣớng 

và thực hiện theo các chiến lƣợc, kế hoạch định sẵn trong mối quan hệ của tất cả 

các yếu tố liên quan để đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa, bền vững. Chiến 

lƣợc và kế hoạch phát triển đó là các phƣơng thức can thiệp của con ngƣời, cụ thể là 

của Nhà nƣớc nhằm hạn chế những biểu hiện bất ổn của nền kinh tế để phát triển 

kinh tế bền vững. Các chiến lƣợc và kế hoạch phát triển kinh tế bền vững bao gồm 

chiến lƣợc tổng thể về phát triển kinh tế; các chiến lƣợc và kế hoạch phát triển kinh 

tế theo các ngành, lĩnh vực, vùng, miền, địa phƣơng; các chiến lƣợc và kế hoạch về 

sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. Các chiến lƣợc, kế hoạch này phải có đầy 

đủ các chƣơng trình, mục tiêu cụ thể nhƣ tốc độ tăng trƣởng, hiệu quả tăng trƣởng, 

cơ cấu kinh tế. Các nội dung này cần đƣợc xem xét, cân đối, hài hoà trong quá trình 

xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch nhằm đảm bảo đạt mục tiêu phát triển kinh tế. Các 

chỉ tiêu kế hoạch phải cụ thể và đƣợc lồng ghép trong từng lĩnh vực.  
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2.1.3.2. Xác định và xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý là yếu tố rất cần thiết 

cho sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững 

Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về 

quy mô và trình độ giữa các ngành, các thành phần, lĩnh vực của nền kinh tế. 

Cũng giống nhƣ một cơ thể sống, nền kinh tế chỉ có thể tăng trƣởng và phát 

triển khi giữa các mặt, các bộ phận, các yếu tố cấu thành của nó phù hợp với 

nhau cả về số lƣợng và chất lƣợng cũng có nghĩa là phải có một cơ cấu kinh 

tế hợp lý, hiện đại để phát huy mọi tiềm năng, nội lực, lợi thế so sánh của 

toàn bộ nền kinh tế, là yếu tố tạo tiền đề, cơ sở cho sự tăng trƣởng và phát 

triển kinh tế [2]. 

Có thể hiểu cơ cấu kinh tế là một tổng thể các bộ phận tạo thành cấu trúc 

của nền kinh tế trong quá trình tăng trƣởng sản xuất xã hội. Các bộ phận đó gắn bó 

với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và biểu hiện ở các quan hệ tỷ lệ về số lƣợng, 

tƣơng quan về chất lƣợng trong những không gian và thời gian nhất định, phù hợp 

với những điều kiện kinh tế xã hội nhất định nhằm đạt đƣợc hiệu quả kinh tế xã 

hội cao. 

Cơ cấu kinh tế bao gồm: cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu kinh tế vùng - lãnh 

thổ, cơ cấu thành phần kinh tế. Trong đó cần phải xác vai trò, tỷ trọng và mối quan 

hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các vùng, lãnh thổ và giữa các thành phần 

kinh tế. Các yếu tố tạo nên cơ cấu kinh tế phải đƣợc thể hiện cả về mặt số lƣợng 

cũng nhƣ về mặt chất lƣợng và đƣợc xác định trong những giai đoạn nhất định, phù 

hợp với những đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội cụ thể của mỗi quốc gia qua từng 

thời kỳ. 

Cơ cấu kinh tế không phải là một hệ thống tĩnh bất biến mà luôn ở trạng thái 

vận động, biến đổi không ngừng. Chính vì vậy, cần phải nghiên cứu các quy luật 

khách quan, thấy đƣợc sự vận động phát triển của lực lƣợng sản xuất xã hội để xây 

dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với những mục tiêu chiến lƣợc kinh tế của từng 

thời kỳ lịch sử nhất định. 

Một cơ cấu kinh tế hợp lý phải có các bộ phận kết hợp một cách hài hoà, cho 

phép khai thác tối đa các nguồn lực của đất nƣớc một cách có hiệu quả, đảm bảo 

nền kinh tế tăng trƣởng với nhịp độ cao và phát triển ổn định, không ngừng nâng 

cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của ngƣời dân.  
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Để có đƣợc một cơ cấu kinh tế hợp lý, cần phải xem xét, đánh giá từng bộ 

phận một cách chi tiết, cụ thể, đồng thời xem xét mối quan hệ, tƣơng quan giữa các 

yếu tố đó, đánh giá sự vận động, phát triển và tác động của từng yếu tố trong mối 

tƣơng quan đó để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm có đƣợc sự phân bố 

nguồn lực hợp lý, hiệu quả, phù hợp với khả năng, lợi thế, đảm bảo sự phát triển 

cân đối, hài hòa, bền vững. 

2.1.3.3. Xây dựng được kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật đảm bảo cho 

phát triển kinh tế 

 Kết cấu hạ tầng là toàn bộ các hệ thống, công trình vật chất - kỹ thuật có vai 

trò làm nền tảng và điều kiện chung đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, bảo vệ tài 

nguyên môi trƣờng và an ninh quốc phòng của một quốc gia, vùng lãnh thổ trong 

một giai đoạn hay thời kỳ phát triển nhất định. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế, có 

nhiệm vụ thực hiện những mối liên hệ giữa các bộ phận và các vùng của nền kinh 

tế; tạo điều kiện cơ bản, cần thiết cho sản xuất, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh 

doanh phát triển và xây dựng xã hội hiện đại. Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật còn 

có vai trò thúc đẩy sự phát triển quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; đảm 

bảo môi trƣờng sinh thái và an ninh quốc phòng. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật phải đƣợc xây dựng và phát triển phù 

hợp với yêu cầu trƣớc mắt và phát triển lâu dài của nền kinh tế - xã hội, phải 

đảm bảo tính đồng bộ, hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển 

kinh tế bền vững. 

2.1.3.4. Phải đảm bảo được các nguồn lực cần thiết cho phát triển kinh tế 

Để phát triển kinh tế không thể thiếu các nguồn lực. Đây là các yếu tố vật 

chất quyết định sự tăng trƣởng kinh tế. Khi các nguồn lực đƣợc huy động đầy đủ và 

đƣợc sử dụng hiệu quả thì tăng trƣởng kinh tế đƣợc đảm bảo, góp phần tạo ra sự 

phát triển bền vững về kinh tế. Các nguồn lực cần thiết cho nền kinh tế bao gồm 

nguồn lực về con ngƣời, về vốn và về khoa học kỹ thuật. Việc huy động quản lý, 

giám sát và sử dụng các nguồn lực để thực hiện phát triển kinh tế bền vững có ý 

nghĩa vô cùng to lớn.  
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Cần phải rà soát lại các quy định pháp luật và cơ chế nghiên cứu và hình 

thành những cơ chế và hình thức huy động, quản lý, sử dụng, giám sát, đánh giá 

hiệu quả của các nguồn lực đầu tƣ cho phát triển theo những tiêu chuẩn sau: các 

nguồn lực đƣợc huy động và quản lý một cách thống nhất, đảm bảo hiệu quả tổng 

thể theo các nguyên tắc phát triển kinh tế bền vững; cần đảm việc phân bổ ƣu tiên 

nguồn lực. 

Vốn là yếu tố sản xuất cơ bản, quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế. 

Vốn tạo ra các yếu tố vật chất, kỹ thuật để phát triển. Do đó, việc tăng cƣờng huy 

động nguồn vốn, đa dạng hoá hình thức huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, 

trong đó đặc biệt là vốn đầu tƣ là nội dung hết sức cần thiết cho sự phát triển kinh tế 

bền vững của các quốc gia. 

Nguồn lực về khoa học - kỹ thuật cũng là một nguồn lực không thể thiếu cho 

phát triển kinh tế bền vững. Khoa học - kỹ thuật giúp cho quá trình phát triển kinh 

tế diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Để tăng cƣờng nguồn lực khoa 

học - công nghệ, cần thiết phải phát triển tiềm lực khoa học- công nghệ mà trƣớc 

hết là đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ; chú trọng đào tạo và sử dụng nhân tài; 

đa dạng hoá các loại hình cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ; đầu tƣ kinh 

phí cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng; tăng cƣờng chuyển giao công nghệ; 

nhập và nội địa hoá công nghệ từ bên ngoài. 

2.1.3.5. Đối với công tác quản lý của Nhà nước phải đạt hiệu quả cao 

Tính bền vững của sự phát triển kinh tế phụ thuộc rất lớn vào cơ chế quản 

lý của Nhà nƣớc. Quản lý của Nhà nƣớc cần phải minh bạch, rõ ràng, luật pháp, 

phải nghiêm minh. Thực tế cho thấy rằng, những nền kinh tế tăng trƣởng nhanh 

và bền vững đều có chung đặc điểm cơ bản là ổn định chính trị và ổn định kinh 

tế vĩ mô, tỷ lệ lạm phát thấp, quản lý nhà nƣớc tốt, môi trƣờng thuận lợi cho 

doanh nghiệp tƣ nhân. Chính sách kinh tế phải nhất quán và có tầm nhìn dài hạn 

bởi vì nếu chính sách biến động thƣờng xuyên sẽ khiến cho việc đầu tƣ kinh 

doanh lâu dài trở nên khó khăn và gia tăng rủi ro chính sách. Điều này sẽ cản trở 

các thành phần kinh tế gia tăng đầu tƣ trong dài hạn, khiến tăng trƣởng kinh tế 

khó bền vững.  
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2.2. CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

2.2.1. Chính sách thuế 

2.2.1.1. Quan niệm về chính sách thuế 

Trong điều kiện mỗi quốc gia khác nhau, với hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã 

hội khác nhau các Nhà nƣớc đều phải hoạch định các chính sách riêng của mình để 

thực hiện quản lý xã hội, phát triển kinh tế đất nƣớc. Hệ thống chính sách đƣợc sử 

dụng rất phong phú và đa dạng tùy theo mục tiêu điều hành đất nƣớc của Nhà nƣớc.  

Chính sách là hệ thống những quan điểm và đƣờng lối để đạt đƣợc những 

mục tiêu nhất định trong quản lý của một tổ chức hoặc trong quản lý nhà nƣớc. 

Nói đến chính sách là nói đến việc cần làm gì và tại sao phải làm nhƣ vậy. Căn cứ 

vào thời gian có chính sách ngắn hạn và chính sách dài hạn; căn cứ vào từng lĩnh 

vực quản lý của Nhà nƣớc có chính sách phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã 

hội, chính sách đối ngoại… trong từng lĩnh vực riêng biệt có chính sách trong 

phạm vi hẹp hơn nhƣ chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, chính sách thu hút 

đầu tƣ nƣớc ngoài…  

Chính sách thuế là một trong các chính sách tài chính của Nhà nƣớc, trong 

đó nội dung kỹ thuật của từng sắc thuế đƣợc sử dụng nhƣ là công cụ của chính sách 

trong quản lý kinh tế vĩ mô nhằm đạt đƣợc những mục tiêu đã định của Nhà nƣớc. 

Chính sách thuế là hệ thống những quan điểm, đường lối, phương châm của 

Nhà nước thông qua sử dụng các công cụ thuế nhằm phục vụ những mục tiêu nhất 

định của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định.  

Nhƣ vậy, chính sách thuế đƣợc hiểu là những các quan điểm, đƣờng lối của 

Nhà nƣớc liên quan đến sử dụng công cụ thuế trong hệ thống các chính sách của 

mình. Hệ thống quan điểm, đƣờng lối đó thể hiện ở việc nhìn nhận vai trò của thuế, 

mục tiêu sử dụng công cụ thuế, phạm vi tác động, tỷ lệ điều tiết, định hƣớng trong 

dài hạn… nhằm làm cho công cụ thuế phát huy tốt nhất các vai trò của nó theo 

chiến lƣợc và chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nƣớc. 

Chính sách thuế đƣợc thể hiện cụ thể thông qua các văn bản pháp luật về 

thuế hay còn gọi là pháp luật thuế. Thuật ngữ chính sách thuế và thuật ngữ pháp 

luật thuế vì vậy có những điểm đồng nhất với nhau. 
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Pháp luật thuế là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách thuế. Nếu 

chính sách thuế là định hƣớng để đạt đƣợc mục tiêu trong việc sử dụng thuế thì 

pháp luật thuế chỉ rõ các tổ chức, cá nhân trong xã hội phải làm gì và không đƣợc 

làm gì trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định để thực hiện chính sách đó. Nhƣ 

vậy, Nhà nƣớc muốn chính sách thuế đi vào cuộc sống thì cần thể chế hóa những 

chính sách ấy thành pháp luật thuế.  

Pháp luật thuế phải quy định đầy đủ các yếu tố: ngƣời nộp thuế, cơ sở thuế, 

mức thuế, ƣu đãi thuế, thủ tục thuế và xử lý vi phạm về thuế. Cũng nhƣ các quy 

định pháp luật khác, một mặt, pháp luật thuế phải thể hiện rõ các mục tiêu, quan 

điểm của chính sách thuế; mặt khác, pháp luật thuế phải minh bạch, phù hợp với 

điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Nhƣ vậy, 

pháp luật thuế phải thể hiện và cụ thể hóa đƣợc các nội dung của chính sách thuế và 

phải quy định rõ đƣợc những công việc cụ thể để thực hiện đƣợc chính sách thuế 

đó. Do đó, chính sách thuế và pháp luật thuế thƣờng đƣợc lồng ghép vào nhau và 

cùng đƣợc quy định trong các văn bản pháp luật. Vì vậy, thuật ngữ chính sách pháp 

luật thuế thƣờng đƣợc sử dụng để chỉ các văn bản pháp luật về thuế đồng thời cũng 

chứa đựng các nội dung chính của chính sách thuế. Trong nhiều trƣờng hợp, các 

thuật ngữ chính sách thuế, pháp luật thuế và chính sách pháp luật thuế đƣợc hiểu là 

có nội dung giống nhau. 

2.2.1.2. Nội dung chủ yếu của chính sách thuế 

Chính sách thuế là một bộ phận quan trọng của chính sách tài khóa, chịu sự 

chi phối bởi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nƣớc và tình hình phát 

triển kinh tế của đất nƣớc. Trong các thời kỳ khác nhau, chính sách thuế có các biểu 

hiện cụ thể khác nhau, nhƣng thông thƣờng phản ánh nội dung chủ yếu sau đây: 

Một là, mục tiêu của chính sách thuế: xác định mức độ điều tiết qua thuế, 

những tác động kinh tế - xã hội của thuế nhƣ thế nào và tại sao lại điều tiết ở mức 

độ đó cũng nhƣ có tác động kinh tế - xã hội đó. 

Hai là, phạm vi tác động của chính sách thuế: chính sách thuế sẽ tác động 

đến những tổ chức, cá nhân nào trong xã hội. Việc xác định rõ phạm vi tác động của 
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chính sách thuế cho phép tập trung vào những mục tiêu quan trọng của chính sách, 

đồng thời, tránh đƣợc những hậu quả không mong muốn của chính sách. 

Ba là, thời gian hiệu lực của chính sách: xác định rõ chính sách thuế đƣợc áp 

dụng trong thời kỳ nào, thời điểm bắt đầu và kết thúc của chính sách. 

Bốn là, trách nhiệm thực hiện chính sách thuế: chỉ rõ tổ chức, cá nhân nào 

phải có trách nhiệm trong thực hiện chính sách, nhƣ: cụ thể hóa chính sách thuế 

thành pháp luật thuế, tổ chức thực hiện pháp luật thuế, chấp hành pháp luật thuế… 

Năm là, cách thức động viên nguồn thu cho NSNN qua thuế của từng thời kỳ 

(động viên qua thuế trực thu hoặc thuế gián thu; động viên từ các khu vực kinh tế 

khác nhau; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu… thể hiện cụ thể mục tiêu, quan điểm, 

đƣờng lối về thuế của Nhà nƣớc).  

Sáu là, các định hướng phát triển hệ thống thuế: trong các thời kỳ khác nhau 

thì định hƣớng phát triển hệ thống thuế cũng khác nhau, điều này có chi phối đến 

việc hoạch định các chính sách thuế cụ thể. 

Ngoài ra, chính sách thuế có thể bao gồm các nội dung khác nhƣ: phƣơng 

châm thực hiện chính sách, bối cảnh kinh tế - xã hội ra đời chính sách với các 

yếu tố ảnh hƣởng cụ thể và các định nghĩa về các thuật ngữ sử dụng trong chính 

sách thuế. 

2.2.1.3. Các yếu tố chi phối tới chính sách thuế 

Chính sách thuế là một trong hệ thống chính sách của Nhà nƣớc nói chung, 

do đó nó chịu sự chi phối của các chính sách chung nhất, các chính sách có liên 

quan cũng nhƣ điều kiện kinh tế, xã hội, đời sống, phong tục tập quán của nhân 

dân… Cụ thể, các yếu tố chủ yếu chi phối tới chính sách thuế trong một thời kỳ 

nhất định bao gồm: 

- Mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước 

Chính sách phát triển kinh tế xã hội là đối tƣợng phục vụ và điều chỉnh 

của chính sách thuế. Các mục tiêu, yêu cầu, phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã 

hội trong từng thời kỳ là cơ sở cho việc định ra các chủ trƣơng, giải pháp về thuế 

nhằm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, phƣơng hƣớng đã đƣợc xác định của 

chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nƣớc. Do đó, việc hoạch định chính 
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sách thuế phải dựa trên cơ sở chính sách phát triển kinh tế - xã hội mới đảm bảo 

cho chính sách thuế đúng hƣớng và phục vụ có kết quả cho sự phát triển kinh tế - 

xã hội.  

- Nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Nhu cầu về tài chính của Nhà nƣớc 

càng lớn thì áp lực tăng thuế càng cao. Khi đó, chính sách thuế phải đƣợc xây 

dựng và ban hành chú trọng nhiều hơn đến việc quản lý, bao quát và khai thác 

đƣợc các nguồn thu trong nền kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chi tiêu 

của Nhà nƣớc. 

- Xu hướng phát triển kinh tế trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Thuế 

chính là một bộ phận thu nhập mà các chủ thể bắt buộc chuyển giao cho Nhà nƣớc, 

cho nên xu hƣớng phát triển kinh tế trong nƣớc diễn ra thuận lợi sẽ có tác động tích 

cực đến thuế và ngƣợc lại. Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cũng có ảnh hƣởng rất 

lớn đến chính sách thuế. Hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu rộng thì đòi hỏi các 

nƣớc phải điều chỉnh chính sách thuế cho phù hợp với các nguyên tắc của hội nhập. 

Do vậy, khi hoạch định chính sách thuế cần tính đến các nhân tố này, điều đó giúp 

cho chính sách thuế tăng thêm sức sống và hiệu quả. 

- Sự hoàn thiện hoặc khiếm khuyết của hệ thống chính sách thuế hiện hành. 

Việc xây dựng, ban hành một chính sách thuế mới bao giờ cũng phải dựa trên nền 

tảng sẵn có của chính sách thuế hiện tại. Chính sự hoàn thiện hay còn khiếm 

khuyết của chính sách thuế hiện tại cùng với xu hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 

và quan điểm điều tiết thông qua thuế của Nhà nƣớc quyết định đến những nội 

dung cơ bản của chính sách thuế cần đƣợc ban hành. Do đó, khi xây dựng, ban 

hành một chính sách thuế mới, việc không thể bỏ qua mà phải thực hiện tổng kết, 

đánh giá về chính sách thuế thời kỳ trƣớc cho nhận xét về những mặt hợp lý và 

chƣa hợp lý của chính sách thuế, những mặt đã đạt đƣợc và những mặt chƣa đạt 

đƣợc so với mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra. Dựa trên cơ sở đó có thể vạch ra những 

biện pháp để hoàn thiện chính sách thuế đúng hƣớng hơn, đạt kết quả cao hơn. Do 

đó, để có đƣợc chính sách thuế phù hợp và phát huy đƣợc tác dụng tích cực đòi 

hỏi việc hoạch định chính sách thuế phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng đắn thực 

trạng chính sách thuế trong thời kỳ trƣớc.  
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2.2.2. Tác động của chính sách thuế đối với phát triển kinh tế bền vững 

2.2.2.1. Thuế điều tiết chu kỳ kinh doanh, đảm bảo cho nền kinh tế phát 

triển ổn định 

Tăng trƣởng kinh tế là nhân tố quyết định số thuế thu đƣợc trong từng thời 

kỳ, là cơ sở tạo nguồn thu cho NSNN. Tuy nhiên, thuế cũng có tác động trở lại đối 

với tăng trƣởng kinh tế. Thuế có thể trở thành nhân tố kích thích hoặc kìm hãm sự 

tăng trƣởng. Mối quan hệ tác động của thuế đến tăng trƣởng kinh tế có thể đƣợc 

thực hiện thông qua sự ảnh hƣởng của thuế đến các nhân tố tăng trƣởng kinh tế. Để 

đảm bảo cho nền kinh tế tăng truởng và phát triển bền vững, để góp phần tạo ra 

nhiều công ăn việc làm cần phải khuyến khích đầu tƣ, tăng tích luỹ, hạn chế các tác 

động tiêu cực của chu kỳ kinh doanh, giảm thất nghiệp, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ.  

Thuế có thể tác động đến các mục tiêu này thông qua điều chỉnh chu kỳ kinh 

doanh. Tác động của thuế điều tiết nền kinh tế chu kỳ là một trong những ảnh 

hƣởng quan trọng của thuế đến tăng trƣởng nhằm làm cho nền kinh tế phát triển ổn 

định và vững chắc. Trong nền kinh tế thị trƣờng sự phát triển theo chu kỳ là điều 

khó tránh khỏi. Chu kỳ kinh doanh gồm những thời kỳ bành trƣớng xảy ra hầu nhƣ 

cùng một lúc trong nhiều hoạt động kinh tế và tiếp theo đó là có những thời kỳ 

khủng hoảng và những thời kỳ hồi phục đƣợc hoà nhập vào giai đoạn bành trƣớng 

của chu kỳ tiếp theo. Nguyên nhân xuất hiện chu kỳ kinh doanh chủ yếu do sự biến 

động trong tổng cung và tổng cầu. Sự biến động chu kỳ kinh doanh đã đẩy nền kinh 

tế mất ổn định, lạm phát tăng, công ăn việc làm giảm sút ở thời kỳ suy thoái. Trong 

những giai đoạn nhƣ vậy, Nhà nƣớc thƣờng sử dụng các công cụ tài chính để làm 

bằng phẳng chu kỳ kinh doanh, lập lại thế ổn định của nền kinh tế. Thuế đóng vai 

trò rất quan trọng. Để đảm bảo tốc độ tăng trƣởng ổn định, trong những năm khủng 

hoảng và suy thoái kinh tế, thuế có thể đƣợc giảm để kích thích nhu cầu tiêu dùng 

và tăng đầu tƣ, giúp cho nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng nhanh chóng. Ngƣợc 

lại, trong thời kỳ phát triển quá nóng, mức tăng trƣởng cao, có nguy cơ dẫn đến mất 

cân đối, bằng cách tăng thuế, thu hẹp đầu tƣ, nhịp độ tăng trƣởng theo mục tiêu đặt 

ra có thể đƣợc giữ vững. 

Bên cạnh việc điều tiết chu kỳ kinh doanh, đảm bảo cho nền kinh tế phát 

triển ổn định, chính sách thuế còn có tác động đến quá trình tích lũy vốn để đầu tƣ 
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cho phát triển kinh tế. Tăng lợi nhuận, tích luỹ tái sản xuất mở rộng luôn là mục 

đích cơ bản của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trƣờng. Để tăng 

trƣởng, cần xác định mức độ tích luỹ phù hợp và luôn đòi hỏi phải tăng nhanh vốn 

đầu tƣ. Trong nền kinh tế, ở các nƣớc đang phát triển cũng nhƣ các nƣớc phát 

triển, vốn đầu tƣ của Nhà nƣớc luôn là nguồn vốn quan trọng, đóng vai trò chủ 

đạo, định hƣớng cho các hoạt động SXKD. Phần vốn đó có thể đƣợc huy động từ 

nhiều nguồn khác nhau, nhƣng nền tảng căn bản nhất là lấy từ NSNN, trong đó đa 

phần là nguồn thu đƣợc huy động từ thuế. Nguồn vốn đầu tƣ từ NSNN cho nền 

kinh tế tạo ra các cơ sở nền tảng ban đầu để thu hút đầu tƣ từ các nguồn khác, định 

hƣớng cho hoạt động đầu tƣ và các hoạt động SXKD. Đầu tƣ của Nhà nƣớc luôn 

có tính trọng điểm, quan trọng và cần thiết, không chỉ tạo ra tiền đề về vốn mà còn 

tạo ra kết cấu kinh tế - kỹ thuật và các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự 

nghiệp phát triển kinh tế. Nếu công tác quản lý sử dụng vốn của NSNN có hiệu 

quả thì rõ ràng hoạt động đầu tƣ của Nhà nƣớc có vai trò rất lớn trong việc phát 

triển kinh tế của đất nƣớc.  

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp và khu vực dân cƣ, chính sách thuế 

cũng có tác động đến quá trình tích lũy, tích tụ vốn và đầu tƣ SXKD. Bằng việc 

giảm thuế đối với các hoạt động đầu tƣ vốn cho SXKD, Nhà nƣớc đã có thể khuyến 

khích doanh nghiệp, dân cƣ tăng cƣờng đầu tƣ vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện 

thúc đẩy kinh tế phát triển. Đồng thời, với các động thái về thuế khác nhau giữa các 

lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn khác nhau, Nhà nƣớc cũng đã có tác động quản lý, 

điều tiết hoạt động đầu tƣ vốn vào các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn cần thiết, quan 

trọng, đảm bảo tăng trƣởng kinh tế ổn định, hiệu quả và bền vững. 

Cùng với việc thu hút vốn đầu tƣ phát triển kinh tế, chính sách thuế còn có 

tác động tạo công ăn, việc làm cho ngƣời lao động. Khi nền kinh tế rơi vào suy 

thoái, đầu tƣ ngừng trệ, mức thất nghiệp cao thì cùng với việc mở rộng các khoản 

chi tiêu của Chính phủ, thuế có thể đƣợc cắt giảm để thu hút đầu tƣ, tăng tổng cầu 

và việc làm, hạn chế thất nghiệp trong nền kinh tế. 

Không những thế, chính sách thuế còn giúp Nhà nƣớc quản lý, kiểm soát 

đƣợc giá cả, kìm chế lạm phát. Trong nền kinh tế thị trƣờng, giá cả của hàng hoá 

dịch vụ đƣợc quyết định bởi quan hệ cung cầu. Xét trên góc độ kinh tế học, nguyên 
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nhân gây ra lạm phát có thể do cầu kéo hay do chi phí đẩy. Lạm phát quá cao sẽ gây 

ảnh hƣởng không tốt đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. 

Thuế là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nƣớc nhằm góp phần tạo ra 

sự ổn định tƣơng đối của giá cả, kiểm soát lạm phát, cụ thể: 

- Nếu lạm phát do cầu tăng quá mức: Khi mà nhu cầu về một hay một số loại 

hàng hóa, dịch vụ nào đó tăng cao, kéo theo mức giá của hàng hóa, dịch vụ đó cũng 

tăng theo và khi tăng quá mức, dẫn đến lạm phát, Nhà nƣớc có thể can thiệp giảm 

cầu bằng cách tăng mức thuế đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, từ đó làm giá cả 

tăng, hạn chế nhu cầu tiêu dùng, góp phần kìm hãm lạm phát. 

- Nếu lạm phát bị đẩy bởi chi phí: Khi mà yếu tố chi phí đầu vào của nhà sản 

xuất quá cao, dẫn đến giá thành sản phẩm cao, nhà sản xuất phải tăng giá bán để 

đảm bảo có lãi, khi giá tăng quá mức dẫn đến lạm phát, Nhà nƣớc có thể dùng thuế 

để tác động vào phía cung bằng cách cắt giảm thuế đối với các yếu tố đầu vào để 

kích thích cung, giúp nhà sản xuất hạ giá thành sản phẩm, giá bán hàng hóa, góp 

phần kìm hãm lạm phát. 

Ngoài ra, thuế còn có tác động làm ổn định tỷ giá hối đoái, cân bằng cán cân 

thanh toán quốc tế. Thông qua thuế, Nhà nƣớc có thể quản lý, kiểm soát, điều tiết 

đối với các quan hệ xuất nhập khẩu hàng hoá, qua đó đảm bảo cân bằng xuất nhập 

khẩu, gián tiếp ổn định quan hệ cung cầu về ngoại tệ, từ đó góp phần ổn định tỷ giá 

hối đoái. Bên cạnh đó, thông qua thuế để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động đầu tƣ nƣớc ngoài, tạo điều kiện lƣu thông thuận lợi các nguồn vốn 

trong nƣớc và nƣớc ngoài, qua đó góp phần ổn định tỷ giá hối đoái, cân bằng cán 

cân thanh toán quốc tế, cụ thể: 

- Dùng thuế để khuyến khích xuất khẩu: thông qua áp dụng các ƣu đãi về 

thuế đánh vào hàng xuất khẩu nhƣ không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế GTGT đối 

với hàng xuất khẩu, ƣu đãi thuế thu nhập đã có tác động khuyến khích sản xuất 

hàng xuất khẩu. 

- Dùng thuế để điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu, áp dụng thuế suất cao hơn đối 

với những hàng hoá nhập khẩu trong nƣớc đã sản xuất đƣợc, áp dụng thuế suất thấp 

hơn đối với những hàng hoá trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc hoặc hàng hoá nhập 

khẩu là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nƣớc. 
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- Áp dụng các ƣu đãi thuế đối với đầu tƣ nƣớc ngoài, tạo điều kiện thu hút 

vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài. Thực hiện ký kết Hiệp định tránh đánh thuế trùng với các 

nƣớc để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tƣ ra nƣớc ngoài. 

Qua các nội dung nêu trên, có thể thấy, bằng cách sử dụng công cụ thuế, Nhà 

nƣớc có thể tạo ra các tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời có thể kiểm 

soát, quản lý và điều tiết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo cho sự phát triển đó 

hợp lý, hiệu quả, ổn định và bền vững. Vấn đề đặt ra là phải nhận biết đƣợc thực 

trạng của nền kinh tế, xây dựng chính sách thuế phù hợp, công tác quản lý thuế có 

hiệu quả, nắm bắt đƣợc các tác động trực tiếp, gián tiếp của chính sách thuế để có 

sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp trong từng thời kỳ cụ thể. 

2.2.2.2. Tác động của thuế đến sự hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý 

Trong nội dung phân tích về tác động trực tiếp và gián tiếp của thuế nêu trên, 

có thể nhận thấy, nếu có sự phân biệt trong đánh thuế (chịu thuế hay không chịu 

thuế, chịu mức điều tiết cao hay thấp) giữa các hàng hóa, dịch vụ, các yếu tố sản 

xuất, các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh hay các loại tài sản ở các địa 

phƣơng thì thuế luôn tạo ra sự chuyển dịch về mức độ đầu tƣ, mức tiêu dùng, 

chuyển dịch lao động, tài sản giữa các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền đó. Do đó, 

nếu Nhà nƣớc định hƣớng trƣớc một cơ cấu kinh tế hợp lý theo ngành nghề, lĩnh 

vực, địa bàn… khi đó, chính sách thuế sẽ đƣợc xây dựng theo hƣớng ƣu đãi hơn đối 

với các lĩnh vực, ngành ngề, vùng miền cần khuyến khích phát triển và ngƣợc lại. 

Và nhƣ vậy, việc áp dụng các chế độ thuế phân biệt đối với các ngành kinh tế khác 

nhau, các hàng hóa, dịch vụ khác nhau, các lĩnh vực, địa bàn khác nhau sẽ góp phần 

thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn quan trọng nhất, đem lại 

mức tăng trƣởng lớn nhất cho nền kinh tế. Một khi nền kinh tế có cơ cấu hợp lý thì 

đó sẽ là tiền đề vững chắc cho tăng trƣởng kinh tế bền vững. 

2.2.2.3. Chính sách thuế định hướng cho lĩnh vực xuất nhập khẩu phát 

triển bền vững 

Khi cán cân thƣơng mại giữa xuất khẩu và nhập khẩu cân bằng hoặc có 

thặng dƣ sẽ là cơ sở rất tốt để thu về nguồn ngoại tệ cho đất nƣớc, ổn định tỷ giá hối 

đoái, là cơ sở để Ngân hàng Nhà nƣớc điều hành tốt hơn chính sách tiền tệ, nhƣ vậy 

sẽ làm ổn định kinh tế vĩ mô góp phần giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển bền 
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vững. Nội dung của các chính sách thuế liên quan đến xuất nhập khẩu vừa mới ban 

hành nhằm giảm dần thâm hụt thƣơng mại, kiểm soát nhập siêu và tiến tới cân bằng 

và thặng dƣ cán cân thƣơng mại. Các chính sách thuế vừa đƣợc sửa đổi trong thời 

gian gần đây đã định hƣớng phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trƣởng bền 

vững và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, mở rộng quy mô xuất khẩu. Chuyển 

dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách hợp lý theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, tập trung nâng nhanh tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng 

cao, hàm lƣợng công nghệ cao, thân thiện với môi trƣờng. Các sắc thuế cũng đƣa ra 

định hƣớng đối với hàng hóa nhập khẩu đó là góp phần điều chỉnh nhịp độ tăng 

trƣởng nhập khẩu hàng hóa, kiểm soát chặt việc nhập khẩu các mặt hàng không 

khuyến khích nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu trong dài hạn và yêu cầu nhập 

khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị tiết kiệm năng lƣợng, vật tƣ, các loại máy móc 

thiết bị ít gây ô nhiễm môi trƣờng. 

2.2.2.4. Chính sách thuế làm giảm chênh lệch về kinh tế giữa thành thị và 

nông thôn 

 Các ƣu đãi miễn giảm thuế TNDN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn thông qua việc áp dụng thuế suất thấp cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển 

giống; trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Những thay đổi trong chính 

sách thuế sẽ gián tiếp thúc đẩy nông nghiệp phát triển, khi ngành nông nghiệp phát 

triển sẽ tạo ra sức lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế, từ đó thúc đẩy tăng trƣởng GDP ở 

mức cao hơn. Nhƣ vậy, về mặt dài hạn, các chính sách thuế ƣu đãi cho lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn và nuôi trồng thủy sản sẽ không làm giảm ngân sách mà 

thực chất nó sẽ làm tăng hiệu quả ngân sách và tăng hiệu quả của nền kinh tế, điều 

này cũng đồng nghĩa với việc sẽ góp phần giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển 

bền vững. 

2.2.2.5. Tác động của chính sách thuế đến việc khai thác, sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Việc quy định nộp các khoản tiền phù hợp, sát với giá thị trƣờng khi xác lập 

quyền sử dụng đất hoặc các khoản thuế thu nhập khi chuyển nhƣợng quyền sử sụng 
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đất và độ lớn của thuế trƣớc bạ, thuế sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với thực tiễn 

sẽ góp phần thúc đẩy quá trình sử dụng tài nguyên đất đai có hiệu quả, hợp lý, đồng 

thời tăng cƣờng vai trò điều tiết của thuế đánh vào đất đai và tăng thu cho NSNN. 

Khi thu Ngân sách đƣợc tăng lên một cách ổn định và bền vững sẽ là cơ sở để Nhà 

nƣớc có nguồn tài chính ổn định để thực thi các chính sách bảo vệ môi trƣờng. 

Chính sách thuế đã góp phần, tạo tiền đề cho việc sử dụng đất có hiệu quả, 

nó thể hiện ở khía cạnh: quá trình vận động của đất đã đƣợc dịch chuyển theo 

hƣớng từ ngƣời sử dụng kém hiệu quả sang ngƣời sử dụng có hiệu quả hơn. Diện 

tích đất đang sử dụng phân tán đƣợc tích tụ, tập trung để có thể áp dụng các thành 

tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khi áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại 

của thế giới vào sản xuất nông nghiệp sẽ là giải pháp tốt trong việc bảo vệ tài 

nguyên môi trƣờng trong lĩnh vực canh tác nông nghiệp và nuôi trồng chế biến thủy 

sản đây cũng là cơ sở giúp cho nền kinh tế nƣớc ta phát triển bền vững. 

Khi thuế suất thuế tài nguyên phù hợp sẽ hạn chế đƣợc các tổn thất tài 

nguyên khoáng sản trong quá trình khai thác và sử dụng, đồng thời tạo nguồn 

thu cho NSNN và điều hoà quyền lợi của các tầng lớp dân cƣ về việc sử dụng 

tài nguyên. 

Thuế xuất nhập khẩu cũng có tác động rất lớn đến việc khai thác có hiệu quả 

tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trƣờng, nó đƣợc thể hiện là ƣu đãi về thuế suất 

đối với những máy móc thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại ít tiêu hao năng lƣợng, 

có lƣợng chất độc hại thải ra không khí thấp, ít gây ô nhiễm cho môi trƣờng. Nhƣ 

vậy thông qua chính sách thuế nhập khẩu Nhà nƣớc đã định hƣớng cho việc nhập 

khẩu trang thiết bị để giảm thiểu nguy cơ Việt Nam trở thành “ bãi rác” của thế giới 

vì nhập khẩu các trang thiết bị của một số nƣớc vừa cũ vừa lạc hậu hoặc khi đƣa 

vào sử dụng thải nhiều khí CO2, nhƣ vậy thông qua chính sách thuế xuất nhập khẩu 

phù hợp cũng góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

Thuế bảo vệ môi trƣờng đƣợc xây dựng trên nguyên tắc chủ thể nào sản xuất 

kinh doanh hoặc sử dụng sản phẩm gây ô nhiễm môi trƣờng thì phải nộp thuế, đây 

là một loại thuế gián thu, cấu thành vào giá hàng hoá, dịch vụ nên có tác dụng kích 

thích và điều chỉnh sản xuất, tiêu dùng theo hƣớng bảo vệ môi trƣờng, thúc đẩy việc 
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nghiên cứu tìm ra các nguồn năng lƣợng sạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 

tăng của con ngƣời hoặc có thể dẫn tới việc ra đời của các công nghệ, chu trình sản 

xuất và sản phẩm mới giảm thiểu tác hại tới môi trƣờng. Thuế bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc coi là một trong những công cụ kinh tế mang lại hiệu quả cao trong quản lý và 

bảo vệ môi trƣờng. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào các hàng hóa, dịch vụ gây ảnh hƣởng không 

tốt đối với môi trƣờng, nó góp phần hƣớng dẫn sản xuất và tiêu dùng. Việc đánh 

thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất cao vào một số hàng hóa có ảnh hƣởng không tốt 

đến môi trƣờng có tác dụng hạn chế việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các 

hàng hóa này. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của doanh 

nghiệp. Thông qua những ƣu đãi về thuế suất, sẽ có tác dụng khuyến khích doanh 

nghiệp tham gia vào việc bảo vệ môi trƣờng bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật hiện đại nhằm giảm thiểu các chất gây ô nhiễm thải ra môi trƣờng. 

Chính sách thuế là một chính sách kinh tế rất quan trọng điều chỉnh các chủ 

thể trong nền kinh tế, điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh khai thác, sử dụng tài 

nguyên và bảo vệ môi trƣờng, là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các tác nhân gây ô 

nhiễm môi trƣờng, điều hoà các quan hệ lợi ích giữa xã hội và doanh nghiệp, giảm 

bớt sự lãng phí trong quá trình khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Chính sách thuế và các mức thuế suất phù hợp sẽ trả lời cho câu hỏi làm thế nào 

giúp cho các chủ thể trong nền kinh tế khai thác, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng. 

2.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM VỀ 

THIẾT KẾ CHÍNH SÁCH THUẾ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ BỀN VỮNG 

2.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế thuế thu nhập 

Muốn xây dựng một hệ thống thuế thu nhập phù hợp với điều kiện hiện nay 

khi Việt Nam đã tham gia các hiệp định song phƣơng và đa phƣơng với hầu hết các 

nƣớc trên thế giới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên của các nƣớc 

tham gia hiệp định đối tác thƣơng mại xuyên Thái bình dƣơng thì việc học hỏi kinh 
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nghiệm của các quốc gia đi trƣớc là một việc hết sức cần thiết và bổ ích. Nghiên 

cứu sinh sẽ trình bày kinh nghiệm về điều chỉnh thuế thu nhập của quốc tế theo 4 

nội dung điều chỉnh, đó là: Điều chỉnh thu nhập chịu thuế, điều chỉnh chi phí đƣợc 

trừ hay các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập, điều chỉnh thuế suất thuế thu 

nhập và điều chỉnh ƣu đãi thuế đối với cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu 

nhập cá nhân. 

2.3.1.1. Kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh các quy định về xác định thu 

nhập chịu thuế 

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp [36]:  

Thu nhập từ chuyển nhƣợng dự án, quyền thăm dò khai thác, chế biến 

khoáng sản, chuyển nhƣợng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án, quyền kinh 

doanh thực chất là những khoản thu nhập phát sinh trong quá trình sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, các khoản thu nhập này thuộc diện thu nhập 

chịu thuế. 

Hầu hết các nƣớc chỉ cho phép doanh nghiệp đƣợc chuyển lỗ sang năm tiếp 

theo để trừ vào thu nhập tính thuế và có thể hoặc không bị khống chế số năm đƣợc 

chuyển lỗ. Tuy nhiên, cũng có nƣớc (Pháp, Hàn Quốc, Mỹ) cho phép chuyển lỗ trở 

về trƣớc với những điều kiện cụ thể (về số tiền tối đa đƣợc chuyển lỗ, về thời hạn 

khai thuế và quyết toán thuế) bởi việc quản lý thuế khá phức tạp.  

+ Pháp luật thuế TNDN của các nƣớc đều cho phép trừ các khoản chi thực tế 

phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có kèm 

theo các hoá đơn, chứng từ đồng thời khuyến khích chi cho nghiên cứu và thát triển, 

đào tạo nghề, khống chế các khoản chi chăm sóc khách hàng và không cho phép trừ 

các khoản chi mang tính cá nhân. Nhìn chung, quy định về các khoản chi đƣợc trừ 

khi tính thuế TNDN ở các nƣớc ngày càng chặt chẽ, hạn chế tình trạng các doanh 

nghiệp lợi dụng để trốn thuế. 

+ Chi chăm sóc khách hàng: Thái Lan cho phép doanh nghiệp trừ tối đa 

0,3% doanh thu nhƣng không vƣợt quá 10 triệu Baht đối với khoản chi chăm sóc 

khách hàng. Malaysia cho phép doanh nghiệp trừ tối đa 50% tổng số chi chăm sóc 

khách hàng. Nhật Bản chỉ cho phép các doanh nghiệp có quy mô vốn dƣới 100 triệu 
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Yên đƣợc trừ chi chăm sóc khách hàng nhƣng không quá 3,6 triệu Yên/năm. Các 

doanh nghiệp lớn không đƣợc trừ các khoản chi chăm sóc khách hàng. 

+ Chi phí quảng cáo, khuyến mãi: Chi phí quảng cáo, khuyến mãi là chi phí 

liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và hầu hết các nƣớc đều quy 

định là chi phí đƣợc trừ khi tính thuế TNDN. Tuy nhiên, có nƣớc quan ngại việc 

doanh nghiệp lợi dụng để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp nên khống chế mức khấu trừ 

khi tính thuế TNDN. Chẳng hạn, Trung Quốc khống chế mức khấu trừ chi phí 

quảng cáo chung là 15% doanh thu hàng năm. Một số ngành (mỹ phẩm, dƣợc, đồ 

uống giải khát) đƣợc phép khấu trừ tối đa 30% doanh thu. Số vƣợt mức khống chế 

có thể đƣợc chuyển sang khấu trừ vào các năm tiếp theo. Cộng hòa Lít-va cũng chỉ 

cho phép doanh nghiệp đƣợc khấu trừ tối đa 75% chi phí quảng cáo, khuyến mãi. 

+ Quy định về khống chế lãi vay đối với doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu 

thấp: Doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu thấp hay còn gọi là vốn mỏng (thin 

capitalization) là hiện tƣợng doanh nghiệp có cơ cấu vốn với tỷ lệ vốn vay (nợ) cao 

hơn nhiều lần so với vốn chủ sở hữu (vốn tự có). Thực tiễn các nƣớc cho thấy các 

doanh nghiệp (thƣờng là các công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia) chủ yếu sử dụng 

vốn vay nhƣng thực chất là vốn góp của các công ty liên quan nhằm giảm nghĩa vụ 

thuế phải nộp (do đƣợc khấu trừ chi phí lãi vay trƣớc thuế). Từ thực tiễn trên, nhiều 

nƣớc lo ngại về việc tình trạng thất thu thuế nên chính sách thuế TNDN ở một số 

nƣớc quy định phần lãi mà doanh nghiệp trả đối với vốn vay vƣợt quá tỷ lệ nhất 

định (về vốn vay trên vốn chủ sở hữu) thì không đƣợc coi là chi phí đƣợc trừ mà 

phải đƣợc coi là cổ tức khi tính thuế. Canada là nƣớc đầu tiên áp dụng quy định về 

vốn mỏng từ năm 1971. Australia áp dụng năm 1987, Mỹ áp dụng năm 1989. Hiện 

nay, hầu hết các nƣớc châu Âu và các nƣớc thành viên OECD đã áp dụng quy định 

về vốn mỏng. Về tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu, trên thực tế, tỷ lệ này ở các 

nƣớc rất khác nhau theo các tỷ lệ 2:1, 3:1, 4:1, riêng đối với các tổ chức tài chỉnh có 

quy định cao hơn là 5:1 hoặc 6:1.  

- Đối với thuế thu nhập cá nhân [37]: 

Nhìn chung quy định về thu nhập chịu thuế của các quốc gia là tƣơng đối 

tƣơng đồng, bao quát các loại thu nhập nhƣ: thu nhập từ tiền lãi; thu nhập từ cổ tức; 
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thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công; thu nhập từ tiền lƣơng 

hƣu; thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn, bất động sản; thu nhập từ cho thuê tài sản và 

thu nhập khác (thừa kế, quà tặng, tiền bản quyền...).  

Phạm vi các khoản thu nhập đƣợc miễn thuế cũng có sự khác biệt giữa các 

nƣớc. Bên cạnh việccho phép miễn thuế đối với một số khoản thu nhập (theo điều 

ƣớc quốc tế, thu nhập từ giải thƣởng...) một số quốc gia còn có quy định cho phép 

miễn thuế đối với một số khoản phụ cấp, trợ cấp không mang tính chất tiền lƣơng, 

tiền công. Ví dụ, Trung Quốc cho phép miễn thuế đối với trợ cấp thôi việc đối với 

ngƣời lao động hay trợ cấp xuất ngũ đối với quân nhân, trợ cấp định cƣ đối với cán 

bộ, công chức nhà nƣớc… 

Ngoài ra, một số quốc gia còn có quy định thêm một số khoản thu nhập đƣợc 

miễn thuế có tính chất đặc thù, tùy thuộc vào định hƣớng chính sách của mỗi nƣớc, 

ví dụ có nƣớc cho phép miễn thuế đối với thu nhập từ đầu tƣ vốn (Nam Phi, Ác-

hen-ti-na...), thu nhập từ các chƣơng trình tiết kiệm nhà ở dài hạn (Hàn Quốc) hoặc 

là có doanh nghiệp không thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn (Ma-lai-

xi-a, Xing-ga-po...). Một số nƣớc còn cho phép thu nhập của hộ gia đình sản xuất 

nông nghiệp (trong phạm vi nhất định) đƣợc miễn thuế (nhƣ Hàn Quốc). Một số 

quốc gia cho phép thu nhập từ việc chuyển nhƣợng một nhà, đất duy nhất đƣợc 

miễn thuế (Hàn Quốc, Ốt-xtờ-rây-li-a) để khuyến khích việc các hộ gia đình cải 

thiện điều kiện nhà ở.  

Về chính sách TNCN đối với thu nhập từ tiết kiệm hƣu trí, nghiên cứu ở 

kinh nghiệm quốc tế cho thấy có hai phƣơng thức thông dụng đƣợc các nƣớc áp 

dụng hiện nay. Phƣơng thức thứ nhất là: “miễn thuế - miễn thuế - đánh thuế” hay 

là “đánh thuế - miễn thuế - miễn thuế”. Theo phƣơng thức thứ nhất thì cả phần 

thu nhập dùng để đóng góp cho quỹ và lãi thu đƣợc từ quỹ đƣợc miễn thuế song 

thu thuế đối với những khoản lợi ích đƣợc hƣởng khi rút tiền ra khỏi quỹ. 

Phƣơng thức thứ hai là “đánh thuế - miễn thuế - miễn thuế”, theo đó các khoản 

đóng góp không đƣợc khấu trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN nhƣng 

tiền lãi và những khoản lợi ích cá nhân đƣợc hƣởng khi rút tiền ra khỏi quỹ đều 

đƣợc miễn thuế.  
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 Nhiều nƣớc trên thế giới để khuyến khích tiết kiệm hƣu trí đã đƣa vào triển 

khai các chính sách thuế TNCN thuận lợi nhằm đảm bảo các cá nhân trong quãng 

thời gian đi làm của mình tích lũy đủ tiền để yên tâm khi về hƣu, trong đó có việc 

cho miễn hoàn toàn đối với các khoản đóng góp cho quỹ. Ví dụ, luật thuế TNCN 

của Trung Quốc cho phép các khoản đóng góp vào quỹ hƣu trí đƣợc giảm trừ vào 

thu nhập chịu thuế. Các nƣớc nhƣ Thái Lan, Hàn Quốc, Ma-rốc cũng có quy định 

tƣơng tự cho phép giảm trừ các khoản đóng góp tham gia các quỹ hƣu trí ra khỏi 

thu nhập khi tính thuế TNCN. 

Hầu hết pháp luật thuế TNCN của các nƣớc đều có quy định về mức giảm 

trừ gia cảnh theo các hình thức và cách thức khác nhau. Về phân loại, các khoản 

giảm trừ gia cảnh TNCN các nƣớc áp dụng đƣợc chia thành ba nhóm sau: i) Giảm 

trừ chung cho cá nhân ngƣời nộp thuế (tƣơng tự nhƣ mức giảm trừ gia cảnh 4 triệu 

đồng/tháng cho ngƣời nộp thuế ở Việt Nam); ii) các khoản giảm trừ cho ngƣời phụ 

thuộc, nhƣ giảm trừ cho con, cho vợ hoặc chồng, cho bố mẹ... (tƣơng tự nhƣ mức 

giảm trừ 1,6 triệu đồng/tháng ở Việt Nam) và iii) các khoản giảm trừ có tính chất 

đặc thù (ví dụ, giảm trừ cho chi phí y tế, giáo dục…).  

+ Các khoản giảm trừ chung cho cá nhân: 

Đây là khoản đƣợc loại trừ ra khỏi thu nhập tính thuế ở mức tƣơng tự 

nhau, không xem xét đến “hành vi” sử dụng thu nhập của cá nhân ngƣời nộp 

thuế. Lý do áp dụng các khoản giảm trừ chung thƣờng xuất phát từ lập luận cho 

rằng mỗi cá nhân cần phải có một mức thu nhập nhất định nhằm đáp ứng đƣợc 

nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Theo một thống kê của IMF, các khoản giảm 

trừ thƣờng đƣợc so sánh với GDP bình quân đầu ngƣời. Trung Quốc đã điều 

chỉnh tăng từ 24.000 NDT/năm (áp dụng từ năm 2008) lên 42.000 NDT/năm 

(tƣơng đƣơng 6.404 USD hay 1,23 lần GDP bình quân đầu ngƣời năm 2011). In-

đô-nê-xi-a cũng đã điều chỉnh từ mức 2,88 triệu Rupi/năm (đƣợc áp dụng từ năm 

2001) lên 15,84 triệu rupi/năm (tƣơng đƣơng 1.830 USD hay khoảng 0,527 GDP 

bình quân đầu ngƣời năm 2011). Ma-lai-xi-a cũng điều chỉnh từ 8.000 RM/năm 

lên mức 9.000 RM/năm (tƣơng đƣơng 2.687 USD hay khoảng 0,312 lần GDP 

bình quân đầu ngƣời từ năm 2011). 
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Bảng 2.1: Điều chỉnh mức giảm trừ chung của một số quốc gia 

Năm 
Mỹ 

(USD) 
Anh (Bảng) 

Nam Phi 

(Rand) 

Trung Quốc 

(NDT) 

In-đô-nê-xi-a 

(triệu Rupi) 

Malaysia 

(RM) 

2007 3.400 
5.225 

(10.459 USD) 

43.000 

(6.095 USD) 

19.200 

(2.524 USD) 

2,88 

(315 USD) 

8.000 

(2.330 USD) 

2008 3.500 
6.035 

(11.184 USD) 

46.000 

(5.575 USD) 

24.000 

(3.454 USD) 

2,88 

(298 USD) 

8.000 

(2.400 USD) 

2009 3.650 
6.475 

(10.130 USD) 

54.200 

(6.424 USD) 

24.000 

(3.513 USD) 

15,84 

(1.532 USD) 

8.000 

(2.271 USD) 

2010 3.650 
6.475 

(10.011 USD) 

57.000 

(7.785 USD) 

24.000 

(3.545 USD) 

15,84 

(1.743 USD) 

9.000 

(2.796 USD) 

2011 3.700 
7.475 

(12.104 USD) 

59.750 

(8.536 USD) 

42.000 

(6.404 USD) 

15,84 

(1.830 USD) 

9.000 

(2.687 USD) 

Nguồn: Tổng cục thuế 

Ghi chú: Tỷ giá quy đổi đƣợc lấy từ dữ liệu thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế 

cho từng năm nên mức giảm trừ quy đổi có thể có sự khác biệt giữa các năm do tỷ 

giá thay đổi. 

+ Các khoản giảm trừ cho ngƣời phụ thuộc: 

 Là các khoản giảm trừ áp dụng cho những ngƣời mà đối tƣợng nộp thuế 

phải nuôi dƣỡng (ngƣời phụ thuộc). Tuy nhiên, phạm vi ngƣời phụ thuộc của các 

nƣớc cũng có sự khác biệt và có các tiêu chí khác nhau. Mức giảm trừ quy định cho 

ngƣời phụ thuộc thƣờng đƣợc quy định thấp hơn so với mức giảm trừ cho cá nhân 

ngƣời nộp thuế (tƣơng tự nhƣ Việt Nam). Song cũng có nƣớc quy định mức giảm 

trừ cá nhân cho ngƣời nộp thuế cũng tƣơng tự nhƣ ngƣời phụ thuộc (ví dụ, Anh và 

Mỹ). Nhiều nƣớc khống chế số lƣợng ngƣời phụ thuộc đƣợc tính giảm trừ (ví dụ, 

Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a..), song cũng có nƣớc không khống chế (ví dụ, 

Mỹ, Anh). Cũng có nƣớc không quy định riêng mức giảm trừ cho ngƣời phụ thuộc 

và cho cá nhân ngƣời nộp thuế mà quy định một mức chung (ví dụ, Trung Quốc…). 

+ Các khoản giảm trừ đặc thù: 

Đây là các khoản giảm trừ mà đối tƣợng nộp thuế đƣợc hƣởng khi đáp ứng 

đƣợc một số tiêu chí nhất định, ví dụ nhƣ chi tiêu cho các khoản mục mà nhà nƣớc 

cần khuyến khích (ví dụ cho y tế, giáo dục…). Có quốc gia cho phép giảm trừ các 

khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... để khuyến khích ngƣời dân tham gia 

các dịch vụ này; có quốc gia cho phép giảm trừ chi phí giáo dục của con hoặc là có 
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quốc gia cho phép giảm trừ đối với các khoản lãi tiền vay mua nhà trả góp (để 

khuyến khích ngƣời dân sở hữu nhà) hay là các khoản đóng góp từ thiện. Khi xây 

dựng các khoản giảm trừ đặc thù, phần lớn các nƣớc đều khống chế mức tối đa cho 

từng loại giảm trừ, ví dụ nhƣ cho giáo dục, y tế… (Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Hàn 

Quốc, In-đô-nê-xi-a...). Để đƣợc hƣởng các khoản giảm trừ này, ngƣời nộp thuế 

phải xuất trình đƣợc các chứng từ liên quan.  

2.3.1.2. Đối với điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập 

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp [35]: Nhìn chung, việc điều chỉnh thuế 

suất thuế TNDN đã đƣợc các nƣớc tiến hành theo xu hƣớng giảm dần.  

Bảng 2.2: Thuế suất thuế TNDN ở một số nước phát triển 

Đơn vị tính: % 

TT Tên nƣớc 1996 2000 2005 2011 2012 

1 Phần Lan 28 29 26 26 24,5 

2 Anh 33 30 30 26 24 

3 Mỹ 35 35 35 35 35 

4 Úc 36 34 30 30 30 

5 Nhật Bản 37,5 30 30 30 30 

6 Hàn Quốc - 28 25 22 22 

Nguồn: Tổng cục thuế 

Bảng 2.3: Thuế suất thuế TNDN một số nước châu Á 

Đơn vị tính: % 

TT Tên nƣớc 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Xin-ga-po 20 20 20 18 18 17 17 17 

2 Thái Lan 30 30 30 30 30 30 30 23 

3 Phi-líp-pin 32 35 35 35 30 30 30 30 

4 In-đô-nê-xi-a 30 30 30 30 28 25 25 25 

5 Ma-lai-xi-a 28 28 27 26 25 25 25 25 

6 Ấn Độ 37 34 34 34 34 34 32 32 

7 Trung Quốc 33 33 33 25 25 25 25 25 

Nguồn: Tổng cục thuế 
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- Đối với thuế thu nhập cá nhân [37]:  

Những năm gần đây, nhiều nƣớc đã thực hiện cắt giảm mức thuế suất để 

nâng cao tính hấp dẫn của môi trƣờng đầu tƣ trong nƣớc, thu hút đƣợc lao động có 

kỹ thuật từ bên ngoài (In-đô-nê-xi-a, Singapore, Ma-lai-xi-a, Ba Lan, Cộng hòa 

Séc...). Một số nƣớc cũng đã thực hiện giảm bớt số bậc thuế. Ví dụ, Trung Quốc 

trong năm 2011 đã giảm số bậc thuế suất từ 9 bậc xuống 7 bậc (bỏ hai bậc thuế suất 

là 15% và 40%). Tuy nhiên, cũng có nƣớc gần đây thực hiện tăng số bậc trong Biểu 

thuế, ví dụ nhƣ Xin-ga-po, từ năm 2012, số bậc trong biểu thuế đƣợc điều chỉnh từ 

6 bậc lên 8 bậc. 

Bảng 2.4: Cơ cấu biểu thuế suất thuế TNCN một số nước 

TT Quốc gia 

Mức thuế 

suất cao 

nhất (%) 

Mức thuế 

suất thấp 

nhất (%) 

Số bậc thuế suất và mức thuế suất 

cụ thể 

1 Thái Lan 37 10 4 (10, 20, 30, 37) 

2 Phi-líp-pin 32 5 7 (5, 10, 15, 20, 25, 30, 32) 

3 In-đô-nê-xia 30 5 4 (5, 15, 25, 30) 

4 Ma-lai-xi-a 26 1 7 (1, 3, 7, 12, 19, 24, 26) 

5 Xin-ga-po 20 2 10 (2, 3, 5, 7, 12, 5, 15, 17, 18, 20) 

6 Trung Quốc 45 3 7 (3, 10, 20, 25, 30, 35, 45) 

7 Hàn Quốc  35 6 4 (6, 15, 24, 35) 

8 Ác-hen-ti-na 35 9 7 (9, 14, 19, 23, 27, 31, 35) 

9 Cộng hòa Séc 15 15 1 (15) 

10 Úc 45 15 4 (15, 30, 37, 45) 

11 Mỹ 35 10 6 (10, 15, 25, 28, 33, 35) 

12 Anh 50 10 4 (10, 20, 40, 50) 

Nguồn: Tổng cục thuế [37] 

Riêng đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn, bất động sản, phƣơng thức áp 

dụng thuế TNCN của các nƣớc cũng rất khác nhau. Có quốc gia gộp chung vào thu 

nhập từ tiền lƣơng, tiền công và áp dụng theo biểu thuế lũy tiến chung (ví dụ, Thái 

Lan). Có quốc gia tách ra đánh thuế riêng nhƣ Việt Nam; đây là phƣơng thức khá 

phổ biến hiện nay và hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới gần đây đã thực hiện cải 

cách thuế theo hƣớng này. Cũng có một số nƣớc áp dụng cả hai phƣơng pháp: tính 

trên thu nhập và tính trên giá trị giao dịch song số lƣợng các quốc gia áp dụng 

phƣơng thức này không nhiều.  



46 

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới cho thấy đánh thuế đối 

với thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn và chuyển nhƣợng bất động sản là vấn đề rất 

phức tạp. Nhiều phƣơng pháp tính thuế khác nhau đã đƣợc các nƣớc áp dụng tuy 

nhiên phƣơng pháp tính thuế dựa trên thu nhập vẫn là phƣơng pháp phổ thông, 

đƣợc nhiều nƣớc áp dụng nhất (Trung Quốc, Thái Lan, In-đô-nê-xia...). Việc áp 

dụng cách thức tính thuế dựa trên giá trị giao dịch tuy có áp dụng ở một số quốc gia 

song thƣờng ít thấy hơn (trong khu vực có Phi-líp-pin và In-đô-nê-xia thực hiện 

theo cách này). 

2.3.1.3. Đối với quy định về ưu đãi thuế thu nhập 

Chính sách ƣu đãi thuế TNDN là việc một quốc gia ban hành một chính 

sách thuế TNDN có lợi hơn so với các nƣớc khác nhằm thu hút đầu tƣ. Về cơ bản 

có hai quan điểm về chính sách ƣu đãi thuế TNDN: (i) Các nƣớc phát triển 

phƣơng Tây thƣờng ít áp dụng chính sách ƣu đãi thuế vì cho rằng ƣu đãi thuế gây 

méo mó và dễ dẫn đến lợi dụng (ii) Các nƣớc đang phát triển trong đó bao gồm 

hầu hết các nƣớc châu Á và ASEAN sử dụng biện pháp ƣu đãi thuế TNDN để thu 

hút đầu tƣ, khuyến khích một số ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt (công nghệ cao, 

công nghiệp tiên phong, đặc khu kinh tế,…). Chính sách ƣu đãi thuế TNDN ở các 

nƣớc khá đa dạng. Các hình thức ƣu đãi thƣờng đƣợc áp dụng ở các nƣớc bao 

gồm: ƣu đãi về thuế suất (cùng với việc cắt giảm thuế suất nhƣ trên) cho phép 

chuyển lỗ, miễn giảm thuế có thời hạn, giảm nghĩa vụ thuế (tax credits), cho phép 

khấu hao nhanh... [36]. 

- Ưu đãi về thuế suất 

+ Thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nƣớc Pháp quy định doanh 

nghiệp có doanh thu trƣớc thuế dƣới 7.630.000 Euro và có thu nhập chịu thuế dƣới 

38.120 Euro thì áp dụng mức thuế suất 15%. Trung Quốc quy định thuế suất đối với 

doanh nghiệp nhỏ là 20%, Thái Lan áp dụng chính sách doanh nghiệp có thu nhập 

ròng chịu thuế từ 150.001 đến 1.000.000 Baht đƣợc hƣởng thuế suất 15%, Hàn 

Quốc quy định doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế đến 200 triệu Won thì áp dụng 

mức thuế suất 10%.  

+ Thuế suất đối với doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn và lĩnh vực khuyến 

khích đầu tƣ: Nƣớc Pháp quy định thu nhập từ chuyển nhƣợng bằng sáng chế cũng 
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có mức thuế suất 15%, Trung Quốc có chính sách ƣu đãi về thuế suất đối với doanh 

nghiệp công nghệ cao là 15%.  

Tƣơng tự nhƣ các chính sách ƣu đãi khác, chính sách miễn, giảm thuế có 

thời hạn của các nƣớc cũng khá khác nhau, cụ thể nhƣ sau: 

+ Trung Quốc cũng cho phép: (i) miễn thuế trong 1 năm đầu có lãi và giảm 

50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo đối với các ngân hàng nƣớc ngoài, ngân 

hàng liên doanh, các liên doanh góp vốn cổ phần hoạt động tại các khu phát triển 

công nghệ mới và công nghệ cao, hoặc tại các đặc khu kinh tế có thời gian hoạt 

động từ 10 năm trở lên; (ii) miễn thuế trong 2 năm đầu có lãi và 50% số thuế phải 

nộp cho 3 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm 

trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc tại các địa bàn có điệu kiện 

kinh tế khó khăn, hoặc các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; (iii) miễn thuế trong 

5 năm đầu có lãi và giảm 50% số thuế phải nộp cho 5 năm tiếp theo đối với các 

doanh nghiệp có vận tải, năng lƣợng, hoạt động trong các đặc khu kinh tế.  

+ Ở Thái Lan thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên trong lĩnh vực đầu tƣ xây 

dựng cảng, cầu tàu, giao thông, số thuế đƣợc miễn trong thời kỳ ƣu đãi không đƣợc 

vƣợt quá số vốn đầu tƣ của dự án đƣợc khuyến khích và thời gian ƣu đãi không quá 

8 năm. Thông thƣờng các dự án hoạt động ở địa bàn xa trung tâm thƣờng đƣợc áp 

dụng hình thức ƣu đãi này. 

+ Trong những năm gần đây, Ma-lai-xi-a đã có những điều chỉnh chính sách 

ƣu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tƣ trong lĩnh vực: dịch vụ tài 

chính, giáo dục, y tế, nghiên cứu & phát triển, công nghệ thông tin và truyền 

thông… Các doanh nghiệp tiên phong đầu tƣ vào lĩnh vực, sản phẩm khuyến khích 

đầu tƣ đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế trong vòng 5 năm, kể từ ngày bắt đầu hoạt động với 

mức thuế suất 7,5% so với mức thuế suất phổ thông 25%. Một số ngành (công 

nghiệp vũ trụ, công nghệ sinh học…) đƣợc miễn thuế TNDN trong thời gian từ 10 

đến 15 năm. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tƣ lớn, khó thu hồi vốn trong thời 

gian ngắn có thể lựa chọn hình thức ƣu đãi thuế khác nhƣ giảm trừ thuế đối với vốn 

đầu tƣ hoặc giảm trừ tái đầu tƣ, theo đó doanh nghiệp có thể đƣợc giảm trừ tới 60% 

vốn đầu tƣ trong thời gian 10 năm. Số giảm trừ chƣa hết có thể đƣợc chuyển vào 

các năm tiếp theo (không khống chế số năm). 
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+ In-đô-nê-xi-a áp dụng chính sách ƣu đãi thuế có thời hạn từ 5 đến 10 năm 

đối với các ngành công nghiệp: Luyện kim, lọc dầu, hóa chất cơ bản, máy công 

nghiệp, tài nguyên tái tạo, thiết bị viễn thông. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện 

sẽ đƣợc miễn thuế trong 10 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh 

và đƣợc giảm thuế 50% cho 2 năm tiếp theo. Điều kiện để đƣợc hƣởng ƣu đãi là: (i) 

doanh nghiệp đƣợc thành lập sau ngày 15/8/2010; (ii) có vốn đầu tƣ trên 1 nghìn tỷ 

IDR (tƣơng đƣơng 116 triệu USD) đã đƣợc Ban Điều phối Đầu tƣ phê duyệt; (iii) 

tối thiểu 10% vốn đầu tƣ phải đƣợc gửi tại ngân hàng tại In-đô-nê-xi-a và không 

đƣợc rút trƣớc khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.  

+ Hàn Quốc cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ vào 

lĩnh vực công nghệ cao đƣợc miễn 100% thuế TNDN trong thời gian 5 năm, kể từ 

năm đầu tiên kinh doanh có lãi và giảm 50% thuế TNDN cho 2 năm tiếp theo.  

- Miễn giảm cho các hoạt động phi lợi nhuận (từ thiện, tình nguyện…)  

Các tổ chức phi lợi nhuận đƣợc hiểu là các pháp nhân đƣợc thành lập theo quy 

định pháp luật quốc gia nhằm tham gia vào một số lĩnh vực của đời sống xã hội, cung 

cấp dịch vụ vì lợi ích chung của cộng đồng hoặc toàn xã hội, không vì mục tiêu lợi 

nhuận. Nhìn chung, nhiều nƣớc đều miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ các hoạt 

động “không mang tính chất kinh doanh” nhằm khuyến khích các tổ chức phi lợi 

nhuận sử dụng lợi nhuận đó vào mục đích lợi ích công cộng, cụ thể nhƣ sau: 

+ Đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) 

Nhằm khuyến khích đầu tƣ công nghệ sản xuất sạch, giảm thiểu lƣợng khí 

thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là khí CO2, nhiều quốc gia (Thái Lan, 

Malaysia, Nam Phi, Trung Quốc,…) không áp dụng (miễn) thuế TNDN đối với thu 

nhập từ chuyển nhƣợng Chứng chỉ giảm phát thải (CERs). Chẳng hạn, Thái Lan áp 

dụng cho 3 năm liên tục, kể từ năm đầu tiên Dự án nhận đƣợc công văn phê chuẩn 

của Tổ chức Quản lý Khí Nhà kính Thái Lan. Nam Phi miễn thuế đối với thu nhập 

từ chuyển nhƣợng lần đầu nhƣng lần chuyển nhƣợng tiếp theo bị đánh thuế.  

+ Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, ủng hộ từ thiện. 

Các quốc gia thƣờng không đánh thuế trên các khoản đóng góp từ thiện, tình 

nguyện. Các tổ chức đóng góp cho các hoạt động này đƣợc phép miễn trừ trƣớc khi 
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đánh thuế thu nhập nhằm khuyến khích các hoạt động xã hội các doanh nghiệp và 

tổ chức tham gia. Việc tham gia đóng góp xã hội là trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp trong quá trình phát triển của doanh nghiệp nên đƣợc Chính phủ các nƣớc 

ủng hộ. Vì vậy, các khoản đóng góp này đƣợc tính vào các chi phí hợp lệ khi xác 

định thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2.3.2. Kinh nghiệm về thiết kế các chính sách thuế khác 

2.3.2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc về thuế môi trường và thuế thu 

nhập nhằm mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 

Trung Quốc sử dụng các chính sách thuế tài nguyên, thuế thu nhập một cách 

hiệu quả nhằm hạn chế biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trƣờng.  

Thuế thu nhập: Các doanh nghiệp khi mua các thiết bị sản phẩm bảo vệ môi 

trƣờng, tiết kiệm năng lƣợng, nƣớc, nếu đủ điều kiện có thể đƣợc miễn, giảm thuế 

thu nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp sử dụng tài nguyên tổng hợp, các sản phẩm 

sản xuất phù hợp với quy định chính sách nhà nƣớc cũng sẽ đƣợc tính toán giảm 

thuế. Ngoài ra, chính sách thuế còn nhằm khuyến khích sản xuất và sử dụng các 

thiết bị bảo vệ môi trƣờng, khuyến khích tham gia vào các dự án môi trƣờng. Việc 

thực hiện thuế suất ƣu đãi đối với một số ngành công nghiệp, khuyến khích giảm 

phát thải, hỗ trợ, ngành công nghiệp môi trƣờng, ngành công nghiệp tái chế... có vai 

trò nhất định chống biến đổi khí hậu. 

Thuế Tài nguyên: đƣợc xác định bởi số lƣợng bán ra hoặc số lƣợng mà các 

đơn vị hay cá nhân khai thác khoáng sản chịu thuế và sản xuất muối nhằm điều tiết 

và thúc đẩy khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. 

Bên cạnh những chính sách thuế nêu trên, năng lƣợng nguyên tử, gió, ánh 

sáng mặt trời đƣợc hƣởng những chính sách vô cùng thuận lợi trong năm 2010 khi 

Trung Quốc muốn tăng việc sản xuất năng lƣợng sạch lên 15% trong kế hoạch 5 

năm lần thứ 12 (2011 - 2015). 

Với các quy định trong hàng loạt chính sách nói chung, chính sách thuế trực 

thu nói riêng, Trung Quốc đã thúc đẩy phát triển và sử dụng năng lƣợng mới, đẩy 

nhanh việc loại bỏ các năng lực sản xuất lạc hậu, và hỗ trợ tài chính cho các vùng 

kinh tế kém phát triển để loại bỏ các năng lực sản xuất lạc hậu, đồng thời, đã góp 



50 

phần thúc đẩy việc tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lƣợng, thúc đẩy 

mạnh mẽ sự phát triển của xe dùng năng lƣợng mới, hƣớng vào tăng cƣờng vốn đầu 

tƣ xã hội vào phát triển kinh tế xanh và hƣớng dẫn chính quyền địa phƣơng tăng tốc 

độ xây dựng công trình phòng chống ô nhiễm. 

2.3.2.2. Kinh nghiệm của Thái Lan đối với việc thiết kế thuế trực thu 

nhằm bảo vệ môi trường 

Trong kế hoạch kinh tế và xã hội quốc gia lần thứ 10 (2007-2011) và Kế 

hoạch kinh tế xã hội quốc gia lần thứ 11 (2012-2016), Chính phủ Thái Lan đã có 

chủ trƣơng hƣớng tới xã hội carbon thấp hay nền kinh tế xanh. Để thực hiện kế 

hoạch này, Chính phủ đã thành lập Ủy ban ứng phó biến đổi khí hậu do Thủ tƣớng 

Chính phủ làm Chủ tịch, đồng thời triển khai kế hoạch tổng thể 2010 - 2013 về 

ứng phó biến đổi khí hậu và thành lập tổ chức quản lý khí nhà kính của Thái Lan 

vào năm 2006. Với riêng hệ thống chính sách thuế trực thu, Chính phủ Thái Lan 

đã Ban hành các ƣu đãi thuế cho Cơ chế phát triển sạch (CDM). Cụ thể: Ngày 

9/11/2010, Nội các Thái Lan đã thông qua chƣơng trình Cơ chế phát triển sạch 

(CDM) cho doanh nghiệp đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho 3 

năm đầu hoạt động. 

Ƣu đãi thuế đánh vào máy móc và thiết bị tiết kiệm năng lƣợng. Trong đó 

phải kể đến là thuế thu nhập doanh nghiệp. Các công ty có thể khấu trừ lên tới 1,25 

lần đầu tƣ thực tế của họ đối với máy móc và thiết bị tiết kiệm năng lƣợng. 

2.3.2.3. Kinh nghiệm của Malaysia về ưu đãi thuế Xuất nhập khẩu nhằm 

phát triển kinh tế bền vững 

Chính sách thuế xuất nhập khẩu của Malaysia quy định hàng loạt các ƣu đãi 

nhằm định hƣớng tiêu dùng, định hƣớng nhập khẩu các thiết bị, máy móc nhằm 

khuyến khích phát triển một số ngành nghề, lĩnh vực mà Malaysia có lợi thế hoặc 

cần phát triển. Malaysia cho phép tính gấp đôi một số khoản chi phí nhƣ: chi phí 

xúc tiến và phát triển xuất khẩu, chi phí đào tạo cho nhân viên trong doanh nghiệp 

và các chi phí nghiên cứu và phát triển. Sự phát triển cân đối giữa các vùng/bang 

của Malaysia cũng đƣợc quan tâm khi quy định về thuế cho phép trừ gấp đôi các 

khoản chi phí vận chuyển của những nhà sản xuất vận chuyển hàng hoá giữa các 

vùng Sabah, Sarawak và bán đảo Malaysia. 
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Bên cạnh việc cho tính gấp đôi các khoản chi phí, Malaysia cũng áp dụng 

những ƣu đãi nhất định cho một số lĩnh vực nhƣ khai thác mỏ, trồng rừng... Với 

những lĩnh vực này, các chí có liên quan đều đƣợc trừ, không cần biết nó có thoả 

mãn đủ các điều kiện đặt ra đối với một khoản chi phí hay không. Đây cũng đƣợc 

xem nhƣ những chính sách ƣu đãi về thuế nhằm đạt đến mục tiêu tăng trƣởng kinh 

tế ổn định và bền vững. 

2.3.2.4. Kinh nghiệm của Pháp sử dụng chính sách thuế nhằm bảo vệ tài 

nguyên và môi trường 

Pháp có áp dụng một số chế độ thuế trong đó có sự phân biệt giữa các khu 

vực kinh tế theo hƣớng khuyến khích một số ngành nghề, lĩnh vực nhƣ: 

- Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 0% hoặc thấp hơn mức 

thông thƣờng đối với những ngành tiết kiệm năng lƣợng, các công ty có nắm giữ 

bản quyền sáng chế, các công ty mới đƣợc thành lập và những công ty hoạt động ở 

trong các khu thƣơng mại tự do. Cụ thể: đối với các công ty mẹ nắm giữ quyền sở 

hữu sáng chế nộp thuế thu nhập với mức thuế suất 19% thay cho mức thông thƣờng 

là 33,33% (năm 2006) đối với các khoản thu nhập có đƣợc từ việc cho thuê quyền 

sử dụng sáng chế từ các công ty khác. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

cho thuê các thiết bị tiết kiệm năng lƣợng cũng sẽ đƣợc miễn thuế đối với phần thu 

nhập thu đựơc từ các hoạt động này. 

Sử dụng các biện pháp giảm trừ - bao gồm cả khấu hao nhanh cho các công 

ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác dầu mỏ và gas, các 

công ty trong lĩnh vực xuất bản. Quy định về mức khấu hao nhanh cũng đƣợc áp 

dụng đối với một số loại hàng hoá đƣợc sử dụng trong một số khu vực kinh tế nhƣ 

phần mềm... Với các công ty khai thác nguồn dầu và gas dự trữ ở Pháp và ở nƣớc 

ngoài có thể đƣợc giảm trừ thu nhập chịu thuế số tiền mà công ty này đã chuyển 

vào quỹ dự trữ. Mức giảm trừ từ 23,5% doanh số từ bán các sản phẩm dầu và gas 

khai thác đƣợc cho đến tối đa là 50% số lợi nhuận ròng mà công ty thu đƣợc từ 

hoạt động này. Số tiền này sẽ đƣợc chuyển vào quỹ và phải đƣợc sử dụng trong 2 

năm để tài trợ cho việc tìm kiếm các nguồn dự trữ mới hoặc để cải thiện chất 

lƣợng khai thác các nguồn dự trữ dầu và gas hiện đang đƣợc tiến hành ở các quốc 
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gia này. Quy định này một mặt hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nguồn vốn, chủ 

động trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến khai thác dầu và gas, đồng 

thời, cũng là một biện pháp để Chính phủ có đƣợc nguồn thu ổn định, bền vững 

trong tƣơng lai từ dầu và gas. 

Cho phép giảm trừ khỏi số thuế phải nộp một số khoản tƣơng ứng với chi phí 

bỏ ra trong các công ty có tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển. Theo quy 

định, một số khoản chi tiêu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến hoạt động nghiên 

cứu và phát triển đƣợc hƣởng chế độ khấu trừ thuế với mức tƣơng đƣơng 50% phần 

chênh lệch về mức chi tiêu đã dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong 

năm so với năm trƣớc liền kề sau khi đã tính đến yếu tố lạm phát. 

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thƣơng mại và nông nghiệp 

đầu tƣ cho hoạt động nghiên cứu nhằm đƣa ra các sản phẩm dịch vụ thân thiện với 

môi trƣờng sẽ đƣợc hƣởng các khoản khấu trừ thuế. Nếu doanh nghiệp không phát 

sinh nghĩa vụ thuế phải nộp thì sẽ đƣợc hoàn bằng tiền mặt đối với các khoản đầu tƣ 

này sau 3 năm. 

Với các khoản chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng 

dụng và chi cho phát triển các hoạt động thí nghiệm - mức khấu trừ đƣợc xác định 

bằng 10% mức chi tiêu trong năm đó cộng thêm 40% của phần tăng lên so với mức 

chi tiêu trung bình của 2 năm trƣớc đó nhƣng tổng cộng không vƣợt quá 10 triệu 

euro một năm. 

Với các quy định này, các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế của Pháp đƣợc ƣu 

tiên phát triển đồng thời chính sách thuế khuyến khích phát triển các sản phẩm thân 

thiện với môi trƣờng và ƣu đãi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trƣờng, 

đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa gắn với bảo vệ môi trƣờng. 

2.3.3. Những bài học rút ra cho Việt Nam 

2.3.3.1. Thuế phải rõ ràng, minh bạch và dễ thực hiện  

Hệ thống thuế của hầu hết các nƣớc đều tuân thủ theo những yêu cầu chung 

của WTO, đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Trong luật thuế thu nhập cá nhân 

cũng nhƣ thuế thu nhập doanh nghiệp đều không có sự phân biệt giữa cá nhân nƣớc 

ngoài hay cá nhân trong nƣớc, giữa doanh nghiệp nƣớc ngoài hay doanh nghiệp 
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trong nƣớc. Đối tƣợng nộp thuế đƣợc quy định căn cứ vào đối tƣợng cƣ trú. Căn cứ 

này sẽ bao quát và dễ xác định đƣợc đối tƣợng nộp thuế. 

 Cá nhân kinh doanh là đối tƣợng nộp thuế của thuế thu nhập cá nhân chứ 

không phải là đối tƣợng nộp thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này cần 

làm rõ để tránh tình trạng đánh thuế hai lần trên một khoản thu nhập của cá nhân 

kinh doanh. Theo nguyên tắc minh bạch hóa, thì WTO quy định trong hệ thống 

thuế thu nhập phải phân định rõ đối tƣợng chịu thuế. Hệ thống thuế thu nhập 

gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, 

hiện nay giữa luật thuế thu nhập của Việt Nam và quan điểm của WTO có đôi 

chút khác biệt. Theo nhƣ quan điểm của tổ chức thƣơng mại thế giới thì công ty 

hợp danh hay doanh nghiệp tƣ nhân không có tƣ cách pháp nhân mà chỉ là thể 

nhân nên phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong hệ thống thuế thu 

nhập của Việt Nam thì doanh nghiệp tƣ nhân hay công ty hợp danh phải chịu 

thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không phải là thuế thu nhập cá nhân. Có thể nói 

rằng đây là một trong những bất lợi cho khoản thu nhập của các doanh nghiệp tƣ 

nhân hay các công ty hợp danh. Ta thấy rằng, thu nhập của các loại hình doanh 

nghiệp này cũng chính là một khoản thu nhập chính của những ngƣời đứng đầu 

doanh nghiệp, nhƣ vậy những ngƣời này vừa phải đóng thuế thu nhập doanh 

nghiệp, vừa phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho cùng một khoản thu nhập. 

Ngoài ra, hệ thống thuế thu nhập cần phải xác định một mức thuế suất hợp 

lý. Thuế thu nhập bị chi phối trực tiếp bởi các chính sách kinh tế, xã hội của Nhà 

nƣớc, do đó, trong khi thiết kế nên có thuế suất phổ thông, có các mức thuế suất phù 

hợp, có các trƣờng hợp ƣu đãi, miễn và giảm thuế. Quy định nhƣ vậy là cần thiết để 

tác động tích cực đến các thể nhân và các pháp nhân. Đối với các doanh nghiệp, với 

chính sách nhƣ vậy sẽ tạo ra môi trƣờng đầu tƣ thông thoáng cho các nhà đầu tƣ 

trong và ngoài nƣớc, sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp mới thành lập và tạo 

thêm tiềm lực tài chính cho các doanh nghiệp đang hoạt động đổi mới thiết bị, bổ 

sung vốn đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Ngoài ra, với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hợp lý còn tránh đƣợc tình 

trạng các doanh nghiệp sử dụng hình thức chuyển giá để tránh thuế, các doanh 
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nghiệp sẽ tiến hành nâng giá nguyên liệu, sản phẩm đầu vào sao cho lợi nhuận ở các 

quốc gia có thuế suất cao là thấp nhất, nhƣ vậy quốc gia áp dụng mức thuế suất cao 

sẽ bị thất thu. Với mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân phù hợp sẽ không làm ảnh 

hƣởng đến nỗ lực lao động, đến tiết kiệm và đầu tƣ. Việc đánh thuế thu nhập cá 

nhân đánh trực tiếp vào thu nhập của mỗi ngƣời. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, 

nó có thể triệt tiêu động lực lao động là tiền lƣơng, nó có thể làm giảm nguồn đầu tƣ 

phát triển kinh tế khi lợi nhuận từ vốn cho vay bị đánh thuế… 

2.3.3.2. Thuế suất thuế thu nhập nên điều chỉnh giảm dần nhằm dưỡng 

nguồn thu 

Đối với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp các nƣớc đang có xu hƣớng 

giảm dần xuống 25% thậm chí dƣới 25% nhƣ Thái Lan, Hàn Quốc... Thuế suất thuế 

thu nhập giảm sẽ khuyến khích đầu tƣ trong nƣớc cũng nhƣ thu hút đầu tƣ nƣớc 

ngoài và phù hợp với mặt bằng chung các nƣớc trong khu vực. 

Đối với thuế thu nhập cá nhân do mỗi nƣớc có điều kiện kinh tế - xã hội 

khác nhau nên cách tính thuế thu nhập cá nhân cũng khác nhau. Trung Quốc chia 

thành 9 bậc thuế suất thấp nhất là 5%, cao nhất là 45%, Hàn Quốc chia thành 4 

bậc với thuế suất thấp nhất là 10%, cao nhất là 40%. Do Việt Nam cũng có điều 

kiện kinh tế - xã hội tƣơng tự Trung Quốc, đều là nền kinh tế chuyển từ nền kinh 

tế kế hoạch hóa, tập trung đổi mới sang nền kinh tế thị trƣờng, do đó Việt Nam 

nên áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân của Trung Quốc nhƣng phải dựa trên 

điều kiện thực tế của Việt Nam. Điều này đã đƣợc thể hiện trong Luật thuế thu 

nhập cá nhân của Việt Nam điều chỉnh thuế suất theo hƣớng giảm thuế suất cao 

nhất, thấp nhất và tăng bậc thuế suất, thống nhất biểu thuế đối với ngƣời Việt Nam 

và ngƣời nƣớc ngoài. 

2.3.3.3. Miễn giảm thuế thu nhập phải đúng đối tượng và công khai 

Các nƣớc đều xác định các đối tƣợng đƣợc miễn giảm thuế thu nhập thƣờng 

là diện có trách nhiệm phải nuôi dƣỡng các đối tƣợng khác. Tuy nhiên, các đối 

tƣợng đƣợc miễn giảm không phải cho cả các hộ nghèo hay khó khăn vì các nhóm 

đối tƣợng này sẽ đƣợc ƣu đãi hay miễn thuế hoặc đƣợc trợ giúp bằng các chƣơng 

trình từ thiện hay trợ cấp khác. Để xác đúng đối tƣợng đƣợc miễn giảm thƣờng phải 
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có các điều kiện kèm theo và công khai công bố các diện và thủ tục xin miễn giảm 

thuế thu nhập. Nguyên tắc các đối tƣợng này về cơ bản là thuộc diện có thu nhập 

chịu thuế nhƣng có điều kiện đƣợc miễn giảm do thực hiện các nghĩa vụ khác. Việc 

xác định đối tƣợng miễn giảm không bị lạm dụng thành cơ chế xin- cho nếu không 

có cơ chế giám sát kiểm tra nội bộ chặt chẽ.  

2.3.3.4. Các ưu đãi thuế thu nhập phải hợp lý với mục đích từng thời kỳ 

Các ƣu đãi về thuế thu nhập phụ thuộc vào từng điều kiện và mục đích 

của Chính phủ trong việc tạo ra các ƣu đãi của mỗi nƣớc. Tuy nhiên, những ƣu 

đãi đƣa ra phải đảm bảo công bằng giữa các đối tƣợng, đảm bảo đúng các chuẩn 

mực của quốc tế nhằm thể hiện đƣợc sự giúp đỡ các đối tƣợng khó khăn nhƣng 

theo quy định của Tổ chức thƣơng mại thế giới. Các nội dung này cũng tƣơng tự 

nhƣ đối tƣợng đƣợc miễn giảm thuế thu nhập nhƣng cần xác định nội dung, điều 

kiện, thủ tục và thời hạn. Những ƣu đãi và miễn giảm thuế thƣờng không nên 

quá dài và quá rộng vì dễ tạo sức ỳ và tâm lý dựa dẫm vào trợ giúp của Chính 

phủ và xã hội.  

Kết luận chƣơng 2 

Nội dung chƣơng 2 của Luận án đã làm rõ nội hàm của phát triển kinh tế và 

phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa của một quốc gia, làm rõ nội hàm của phát triển kinh tế bền vững trong điều 

kiện cụ thể ở nƣớc ta hiện nay chính là nền móng để phân tích và trả lời cho các câu 

hỏi đặt ra đối với việc nhìn nhận, đánh giá tác động của chính sách thuế đối với mục 

tiêu phát triển kinh tế bền vững. 

Nội dung của chƣơng 2 đã làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về chính sách 

thuế, sự tác động của chính sách thuế đến phát triển kinh tế bền vững nhƣ tác động 

của chính sách thuế đến hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, định hƣớng cho quá 

trình sản xuất và tiêu dùng, định hƣớng cho lĩnh vực xuất nhập khẩu phát triển, 

làm giảm chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn đồng thời góp phần 

định hƣớng cho việc khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ 

môi trƣờng. 
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Luận án đã khái quát hóa về mặt lý luận của những vấn đề liên quan đến 

quan điểm, mục tiêu của Nhà nƣớc đối với quá trình phát triển kinh tế bền vững ở 

Việt Nam, đây là những vấn đề quan trọng giúp cho việc định hƣớng phát triển kinh 

tế của đất nƣớc. Trên cơ sở của những định hƣớng đó sẽ là tiền đề đối với việc giải 

quyết những mục tiêu nhỏ hơn đối với phát triển kinh tế của các ngành, các khu vực 

kinh tế khác nhau, nếu giải quyết tốt các mục này một cách có hiệu quả sẽ là 

phƣơng thức giúp cho kinh tế nƣớc ta phát triển một cách bền vững. 

Những cơ sở lý luận về đặc điểm, vai trò của chính sách thuế, tác động tổng 

thể của chính sách thuế và tác động cụ thể của mỗi sắc thuế đối với quá trình 

SXKD, cung cấp dịch vụ và tiêu thụ hàng hóa sản phẩm sẽ là nền tảng lý luận đối 

với việc phân tích nội dung chƣơng 3 của Luận án. 
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Chƣơng 3 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ TÁC ĐỘNG 

CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 

3.1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƢỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2014 

3.1.1. Tổng quan về kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005-2014 

Kinh tế Việt Nam đã bƣớc vào một giai đoạn mới đầy thách thức trong quá 

trình phát triển, kể từ năm 2005 đến 2014 tăng trƣởng GDP của Việt Nam đạt mức 

trung bình là 6,12%, (tính theo số liệu tăng trƣởng GDP bình quân của nƣớc ta giai 

đoạn từ 2005 - 2014), quy mô nền kinh tế nƣớc ta năm 2014 đã tăng lên gấp 4,3 lần 

năm 2005 (Bảng số liệu 3.3 của Luận án). Nếu nhƣ trong giai đoạn từ năm 2005 

đến năm 2007 nền kinh tế nƣớc ta tăng trƣởng khá ấn tƣợng với mức độ tăng GDP 

của các năm là: Năm 2005 tăng trƣởng 6,8%, 2006 là 6,98%, 2007 là 7,13% thì từ 

năm 2008 cho đến 2014 tỷ lệ tăng trƣởng của Việt Nam bị chững lại do hậu quả của 

khủng hoảng tài chính toàn cầu, tốc độ tăng trƣởng bị sụt giảm rất lớn, tăng trƣởng 

GDP năm 2008 là 5,66%, năm 2009 là 5,4% năm 2010 là 6,42%, năm 2011 là 

6,24%; các năm 2012, 2013, 2014 có tốc độ tăng GDP lần lƣợt là 5,25%, 5,42% và 

5,98%, nhƣ vậy tăng trƣởng GDP trung bình từ năm 2008 đến 2014 chỉ đạt 5,75%. 

Hội nhập kinh tế quốc tế đƣợc đẩy nhanh, nền kinh tế nƣớc ta đã tham gia 

hội nhập trên tất cả các cấp độ, từng bƣớc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá 

trị cung ứng của toàn cầu, đƣa hoạt động của DN và nền kinh tế vào hội nhập và 

cạnh tranh toàn cầu. 

Trong giai đoạn 2005 - 2014 xuất khẩu của nƣớc ta đã đạt đƣợc những thành 

tựu quan trọng, tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu rất cao, tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu 

giai đoạn 2005 - 2009 đạt 18,27%, tăng trƣởng xuất khẩu giai đoạn từ 2010- 2014 

đạt 17,96%. Thị trƣờng xuất khẩu đã mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ 

trên thế giới. 

Thuế đóng góp vào thu NSNN năm 2005 là 161.826 tỷ đồng đến năm 2014 

là 713.884 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 4,4 lần so với năm 2005. Tỷ lệ động viên thuế 

vào NSNN nhìn chung tƣơng đối ổn định, dao động từ 17,7% năm 2005 đến 18,1% 

năm 2014. 
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Bên cạnh tốc độ tăng trƣởng GDP của nền kinh tế là khá cao, đạt 6,12% 

trung bình trong giai đoạn 2005-2014, thu nhập bình quân đầu ngƣời tính theo giá 

hiện hành cũng không ngừng đƣợc nâng lên, nếu nhƣ vào năm 2005 thu nhập bình 

quân đầu ngƣời chỉ đạt 720 USD thì sau 10 năm vào năm 2014 thu nhập bình quân 

đầu ngƣời đã đạt 2.052 USD, tƣơng ứng với mức tăng là 2,85 lần so với năm 2005. 

Nếu xét về tỷ trọng thì nợ công 2005 chiếm 32,4% GDP thì tới năm 2014, nợ 

công đã chiếm 60,3% GDP, tuy nhiên khi tính toán theo số tuyệt đối thì nợ công 

2014 đã tăng 2.078.389 tỷ đồng, tƣơng ứng với mức tăng 8 lần so với năm 2005. 

Bảng số liệu 3.1 cho thấy rõ vấn đề này. 

Bảng 3.1: Tương quan giữa tăng trưởng GDP, tổng tiền thu 

từ thuế và nợ công 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 

Tăng 

trƣởng 

GDP (%) 

GDP BQ 

đầu ngƣời 

GDP hàng 

năm 

Tổng thu từ thuế Nợ công 

Số tuyệt 

đối 

So với 

GDP (%) 

Số tuyệt 

đối 

So với 

GDP (%) 

2005 6,8 720 USD 914.001 161.826 17,7 296.138 32,4 

2006 6,98 796 USD 1.061.565 191.009 17,9 405.000 38,1 

2007 7,13 919 USD 1.246.769 287.743 23 558.000 44,7 

2008 5,66 1145 USD 1.616.047 291.186 18 658.000 40,7 

2009 5,4 1160 USD 1.809.149 320.101 17,6 878.000 48,5 

2010 6,42 1273 USD 2.157.828 401.271 18,5 1.131.342 52,4 

2011 6,24 1517 USD 2.779.880 506.768 18,2 1.492.036 53,6 

2012 5,25 1749 USD 3.245.419 552.615 17 1.698.100 52 

2013 5,42 1908 USD 3.584.262 632.005 17,6 2.084.000 58,1 

2014 5,98 2052 USD 3.937.856 713.884 18,1 2.374.527 60,3 

Nguồn: Trích từ Niên giám thống kê các năm 2006, 2010 và 2014 

Bên cạnh những thành công về tăng trƣởng GDP của nền kinh tế, tăng 

trƣởng GDP bình quân trên đầu ngƣời, tăng trƣởng về thuế nộp cho NSNN và 

những ổn định cơ bản của nền kinh tế vĩ mô thì thực trạng nền kinh tế nƣớc ta trong 

10 năm qua (2005-2014) đã cho thấy còn nhiều tồn tại cần hạn chế và khắc phục, nó 

đƣợc thể hiện dƣới những khía cạnh chủ yếu sau đây: 
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- Thể chế cho sự vận động của nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN 

trong một số lĩnh vực vẫn chƣa theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn. Các nguyên 

tắc của kinh tế thị trƣờng nhƣ vai trò của giá cả trong việc phân bổ các nguồn 

lực, vai trò của cạnh tranh, vai trò của tự do kinh doanh mặc dù đã đƣợc thực 

hiện một cách cơ bản tuy nhiên các cơ chế, chính sách để điều tiết trên thực tế 

đối với lĩnh vực này vẫn còn chậm hơn so với yêu cầu phát triển trên thực tế. Cơ 

chế bao cấp qua giá đối với một số nhóm hàng hóa, dịnh vụ nhƣ xăng dầu, điện 

nƣớc, than đá... kéo dài quá lâu, điều này dẫn đến làm sai lệch các quyết định 

phân bổ các nguồn lực trong nền kinh tế. 

Việc huy động các nguồn lực để phát triển chƣa thực sự đƣợc đảm bảo bởi 

một cơ chế đồng bộ và hiệu quả. Tính kết nối giữa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa với yêu cầu về nguồn lực về tài chính, nguồn lực về tài nguyên khoáng sản, 

nguồn lực về con ngƣời còn hạn chế, chƣa thực sự tạo ra môi trƣờng bình đẳng giữa 

các thành phần kinh tế. 

- Công tác quy hoạch phát triển các ngành kinh tế chƣa thực sự hiệu quả điều 

này đƣợc thể hiện ở góc độ chƣa tính đƣợc tác động cũng nhƣ vai trò của thị trƣờng 

trong xây dựng quy hoạch, việc bố trí nhiều sân bay, bến cảng gần nhau mà chƣa 

tính đến hiệu quả gắn kết tổng hợp của các sân bay bến cảng này. Đồng thời phát 

triển một số lĩnh vực, mốt số ngành chƣa thực sự mật thiết với năng lực và hiệu quả 

kinh tế, những vấn đề này đã gây ra rất nhiều lãng phí các nguồn lực của xã hội. 

Sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam còn thấp so với các nƣớc trong khu vực. 

Năng xuất lao động của nƣớc ta có khoảng cách rất lớn so với các nƣớc trong khu 

vực Đông Nam Á. Hiện nay năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng thứ 70 trong 

số 148 quốc gia trong bảng xếp hạng, trong khi đó Malysia đứng thứ 24, Thai Lan 

đựng thứ 37, In-đô-nê-xi-a đứng thứ 38 [42] 

 Mặc dù trong 10 năm qua tổng sản phẩm trong nƣớc tăng 4,3 lần thu nhập bình 

quân đầu ngƣời tăng 2,85 lần, tuy nhiên Việt Nam vẫn có nguy cơ tụt hậu ngày 

càng lớn so với các nƣớc trong khu vực. GDP bình quân đầu ngƣời của Việt Nam 

năm 2014 chỉ ngang bằng mức GDP bình quân đầu ngƣời của Thái Lan năm 

1993, của Trung Quốc 2006, của In-đô-nê-xi-a năm 2007 [42]. 
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Nền kinh tế Việt Nam về tổng thể phát triển chƣa bền vững bởi vì tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế thấp so với tiềm năng và thấp hơn rất nhiều so với các nƣớc 

trong khu vực và trên thế giới ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa hiện 

đại hóa đất nƣớc. 

Bảng 3.2: Vốn đầu tư phát triển toàn bộ nền kinh tế thực hiện 

theo giá hiện hành phân chia theo thành phần kinh tế 

 Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 
Tổng số KT nhà nƣớc KT ngoài nhà nƣớc 

KV có vốn ĐT 

nƣớc ngoài 

Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 

2005 343.135 100 161.635 47,1 130.398 38,0 51.102 14,9  

2006 404.712  100 185.102  45,7 154.096  38,1 65.604  16,2 

2007 532.093 100 197.989  37,2 204.705  38,5 129.399  24,3 

2008 616.735 100 221.407  35,9 217.034  35,2 178.236  28,9 

2009 708.826 100 287.534 40,5 240.109  33,9 181.183  25,6 

2010 830.278 100 316.285  38,1 299.487  36,1 124.576  25,8 

2011 924.495 100 341.555  37,0 356.049  38,5 226.891  24,5 

2012 1.010.114 100 406.514  40,3 385.027  38,1 218.573  21,6 

2013 1.091.136 100 440.505  40,4 410.532  37,6 240.099  22,0 

2014 1.220.700 100 486.812  39,8 460.504  38,4 273.384  21,7 

Tổng 7.682.224 100 3.045.338 39,6 2.857.909 37,3 1.778.977 23,1 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 và niên giám thống kê tóm tắt năm 2014 

3.1.2. Đánh giá về cơ cấu kinh tế 

Nhƣ nội dung của Chƣơng 2 đã phân tích thì cơ cấu kinh tế là cấu trúc của 

nền kinh tế bao gồm các ngành kinh tế, các khu vực kinh tế. Trong nội dung này 

của Luận án, sẽ đi sâu phân tích về mối tƣơng quan giữa các khu vực kinh tế ở 

nƣớc ta, để từ đó đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn từ 2005 

đến năm 2014. 

Trong thời gian 10 năm kể từ năm 2005 đến năm 2014 nền kinh tế Việt Nam 

đã đạt đƣợc tốt độ tăng trƣởng trung bình 6,12%/năm trong đó giai đoạn 2005-2007, 

tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 6,9%. Khi khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra 

năm 2008, nền kinh tế nƣớc ta cũng chịu ảnh hƣởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng 
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này, dẫn tới tốc độ tăng trƣởng kinh tế của các năm 2008-2014 bị sụt giảm nghiêm 

trọng. Tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã bộc lộ ra nhiều khiếm 

khuyết trong cơ cấu kinh tế nƣớc ta. 

Hình 3.1: Vốn đầu tư phát triển toàn bộ nền kinh tế thực hiện 

theo giá hiện hành phân chia theo thành phần kinh tế 

Trong giai đoạn 2005- 2014, chính sách tái cơ cấu đầu tƣ đã định hình lại các 

lĩnh vực Nhà nƣớc ƣu tiên, đó là tập trung vào các dự án quan trọng quốc gia, các 

dự án khó có khả năng thu hồi vốn, các dự án mà khu vực tƣ nhân không thể và 

không muốn làm, hạn chế tối đa tình trạng đầu tƣ dàn trải, thiếu hiệu quả, đồng thời 

khuyến khích đầu tƣ tƣ nhân ở những lĩnh vực có khả năng thu hồi vốn. Định 

hƣớng này cũng đã đƣợc thể chế hóa trong Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu 

tƣ vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp đƣợc thông qua tại Kỳ họp thứ 8 

Quốc hội khóa XIII. Theo đó, nguyên tắc đầu tƣ vốn nhà nƣớc là để hình thành 

doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực nhƣ doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực 

tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc 

quyền tự nhiên; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tƣ lớn, tạo động lực 

phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế. Việc áp dụng các 

chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế đã có tác động tích cực đến tiết 

kiệm và đầu tƣ của khu vực tƣ nhân. Quá trình cơ cấu lại đầu tƣ công, tập trung vào 

những dự án trọng điểm có tầm quan trọng, có tác động lan tỏa thay thế cho cơ chế 

đầu tƣ dàn trải, phân tán trƣớc đây đã góp phần kích thích các nguồn vốn khác trong 

nền kinh tế và hạn chế tình trạng lấn át đầu tƣ tƣ nhân. 
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Bảng 3.3: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước, phân chia theo thành phần kinh tế 

theo giá hiện hành 2005 - 2014 

 Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 
Tổng KT nhà nƣớc KT ngoài nhà nƣớc 

KV có vốn ĐT 

nƣớc ngoài 

GDP toàn XH % Tổng GDP % Tổng GDP % Tổng GDP % 

2005 914.001 100 343.883 37,6 431.548 47,2 138.570 15,6 

2006 1.061.565 100 394.902 37,2 495.750 46,7 170.913 16,1 

2007 1.246.769 100 447.590 35,9 574.760 46,1 224.419 18,0 

2008 1.616.047 100 573.696 35,5 743.381 45,9 298.970 18,5 

2009 1.809.149 100 635.011 35,1 841.254 46,5 332.884 18,4 

2010 2.157.828 100 722.010 33,5 1.054.075 48,9 381.743 17,7 

2011 2.779.880 100 908.459 32,7 1.369.776 49,3 501.645 18,0 

2012 3.245.419 100 1.056.944 32,6 1.601.486 49,3 586.989 18,1 

2013 3.584.262 100 1.154.132 32,1 1.729.435 48,3 700.695 19,6 

2014 3.937.856 100 1.216.797 30,9 1.929.548 49,0 791.511 20,0 

Tổng 21.438.775  7.453.424  10.231.013   4.126.339  

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2013 và niên giám thống kê tóm tắt năm 2014 

Theo bảng số liệu 3.3 có thể thấy rằng đối với cơ cấu tổng sản phẩm trong 

nƣớc của 3 khu vực kinh tế là kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế ngoài Nhà nƣớc và kinh tế 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có chiều hƣớng biến động mạnh. Chiều hƣớng biến động 

của hai khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc và kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là tăng 

lên, tốc độ tăng của khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc từ 47,2% năm 2005 lên 49% 

năm 2014 và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài từ 15,6% năm 2005 lên 

20,0% năm 2014, ngƣợc lại thì tỷ trọng GDP của khu vực kinh tế Nhà nƣớc giảm 

dần từ 37,6% năm 2005 xuống 30,9% năm 2014. 

Xét về tổng thể thì từ năm 2005 đến 2014 tổng vốn đầu tƣ phát triển của khu 

vực kinh tế Nhà nƣớc là 3.045.338 tỷ đồng, tổng sản phẩm trong nƣớc của khu vực 

kinh tế này trong 10 năm là 7.453.424 tỷ đồng trong khi đó tổng vốn đầu tƣ phát 

triển của khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc chỉ là 2.857.909 (Bảng số liệu 3.2), nhƣng 

tổng sản phẩm trong nƣớc của khu vực kinh tế này lên tới 10.231.013 tỷ đồng. Nhƣ 

vậy, giá trị GDP mà kinh tế Nhà nƣớc sáng tạo ra chỉ là 1.216.797 tỷ - 343.883 tỷ 

đồng = 872.914 tỷ đồng, ứng với tổng vốn đầu tƣ là 3.045.338 tỷ đồng, giá trị GDP 
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mà kinh tế ngoài nhà nƣớc sáng tạo ra là 1.929.548 tỷ đồng - 431.548 tỷ đồng = 

1.498.000 tỷ đồng. Qua những số liệu này cho thấy nếu so với tiêu thức đầu tƣ vốn 

vào nền kinh tế và tổng GDP sáng tạo ra trong 10 năm thì kinh tế ngoài Nhà nƣớc 

có hiệu quả sản xuất kinh doanh lớn hơn rất nhiều so với kinh tế Nhà nƣớc, từ 

những phân tích trên đƣa ra đƣợc mối tƣơng quan sau: 

Trong giai đoạn 2005-2014 nếu khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc đầu tƣ 

2.857.909 tỷ đồng thì chỉ tạo ra đƣợc 1.498.000 tỷ đồng GDP, vậy nếu khu vực 

kinh tế này bỏ ra số tiền đầu tƣ vào các lĩnh vực của nền kinh tế bằng với số tiền mà 

kinh tế Nhà nƣớc đã bỏ ra tức là 3.045.338 tỷ đồng thì kinh tế ngoài Nhà nƣớc sẽ 

thu về số tiền GDP sáng tạo ra là: 

1.498.000 (tỷ đồng) 
x 3.045.338 (tỷ đồng) = 1.596.242 (tỷ đồng) 

2.857.909 (tỷ đồng) 

Từ kết quả này suy ra hiệu quả tăng trƣởng GDP trong thời gian từ năm 

2005-2014 của khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc so với kinh tế Nhà nƣớc là:  

1.596.242 (tỷ đồng) 
x 100% = 182,8% 

872.914 (tỷ đồng) 

Tƣơng tự nhƣ vậy, nghiên cứu sinh tính đƣợc hiệu quả tăng trƣởng kinh 

GDP của kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài so với kinh tế Nhà nƣớc là 128%. 

Hình 3.2: Cơ cấu GDP trong nước, phân chia theo khu vực kinh tế 

theo giá hiện hành 2005 - 2014  
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Qua những số liệu về tổng vốn đầu tƣ của các khu vực kinh tế trong quãng 

thời gian 10 năm và tổng GDP của các khu vực này sáng tạo ra có thể kết luận rằng 

kinh tế Nhà nƣớc là rất yếu kém đứng trên góc độ tạo ra GDP so với kinh tế ngoài 

Nhà nƣớc và kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Tăng trƣởng GDP là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá nền kinh tế có phát 

triển bền vững hay không, vì vậy đứng trên góc độ vĩ mô, để nền kinh tế có thể phát 

triển bền vững thì cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển từ thành phần kinh 

tế làm ăn kém hiệu quả sang thành phần kinh tế làm ăn hiệu quả hơn. Điều này 

đồng nghĩa với việc phải đẩy mạnh quá trình chuyển dịch vốn đầu tƣ phát triển từ 

kinh tế Nhà nƣớc sang kinh tế ngoài Nhà nƣớc, tức là cần phải đẩy nhanh hơn nữa, 

quyết liệt hơn nữa tốc độ cổ phần hóa các DNNN, từ đó nâng cao đƣợc hiệu quả 

chung cho toàn bộ nền kinh tế nƣớc ta, tiến tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 

thành hiện thực. 

Để đánh giá về cơ cấu của nền kinh tế theo các ngành sản xuất kinh doanh 

dịch vụ, cần thiết phải phân chia cấu trúc của toàn bộ nền kinh tế theo các ngành: 

nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; ngành công nghiệp - xây dựng và ngành dịch 

vụ, bảng số liệu số 3.4 sẽ phân chia toàn bộ nền kinh tế nƣớc ta từ năm 2005 đến 

năm 2014 theo tiêu thức đánh giá này. 

Bảng 3.4: GDP theo ngành kinh tế 

   Đơn vị: Tỷ đồng 

GDP 

Chỉ tiêu 

Năm 

GDP theo giá 

thực tế (tỷ đồng) 

Nông - Lâm 

- Thủy sản 

Công nghiệp 

- Xây dựng 
Dịch vụ 

2005 914.001 179.145 245.492 489.364 

2006 1.061.565 198.797 409.602 453.166 

2007 1.246.769 232.586 480.151 534.032 

2008 1.616.047 329.886 599.193 686.968 

2009 1.809.149 346.786 676.408 785.955 

2010 2.157.828 407.647 824.904 925.277 

2011 2.779.880 558.185 1.053.546 1.168.149 

2012 3.245.419 638.368 1.253.572 1.353.479 

2013 3.584.262 658.779 1.373.000 1.552.483 

2014 3.937.856 713.381 1.516.182 1.708.293 

Nguồn: Niên giám thống kê từ năm 2006 đến 2014 
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Từ năm 2005 đến 2014 giá trị của tổng sản phẩm trong nƣớc của các ngành 

nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đầu tƣ tăng trƣởng tốt. 

Nếu nhƣ vào năm 2005 GDP của 3 Ngành này lần lƣợt là 179.145 tỷ đồng, 245.492 

tỷ đồng và 489.364 tỷ đồng thì năm 2014 GDP của các ngành này lần lƣợt là 

713.381 tỷ đồng, 1.516.182 tỷ đồng và 1.708.293 tỷ đồng. Nhƣ vậy GDP của 3 

ngành này lần lƣợt gấp 3,98, 6,17 và 3,49 lần so với năm 2005. 

Bảng số liệu 3.4 đã cho thấy tốc độ tăng trƣởng của ngành công nghiệp và 

xây dựng là mạnh nhất, tiếp theo là ngành nông nghiệp và tăng chậm nhất là khối 

ngành dịch vụ. Bảng số liệu 3.5 sẽ chỉ rõ hơn về tỷ trọng cơ cấu kinh tế của các 

Ngành này trong nền kinh tế của nƣớc ta trong 10 năm qua. 

Bảng 3.5: Tỷ lệ GDP theo ngành kinh tế 

Chỉ tiêu 

 

Năm 

GDP 

(Tỷ đồng) 

Cơ cấu kinh tế (%) 

Nông - Lâm - 

Thủy sản 

Công nghiệp - 

Xây dựng 
Dịch vụ 

2005 914.001 19,4 38,2 42,6 

2006 1.061.565 18,73 38,58 42,69 

2007 1.246.769 18,66 38,51 42,83 

2008 1.616.047 20,41 37,08 42,51 

2009 1.809.149 19,17 37,39 43,44 

2010 2.157.828 18,89 38,23 42,88 

2011 2.779.880 20,08 37,9 42,02 

2012 3.245.419 19,67 38,63 41,7 

2013 3.584.262 18,38 38,31 43,31 

2014 3.937.856 18,12 38,5 43,38 

Nguồn: Niên giám thống kê từ năm 2006-2014 

Từ bảng số liệu 3.5, cơ cấu kinh tế của các Ngành trong nền kinh tế Việt 

Nam giai đoạn 2005-2014 hầu nhƣ rất ít biến động. Đối với ngành nông nghiệp chỉ 

dao động trong khoảng từ 18,12% đến 20,08%, ngành công nghiệp xây dựng biến 

động từ 37,08% đến 38,58% và ngành dịch vụ từ 41,7 đến 43,38%. 

Trong 3 ngành này thì khu vực dịch vụ có chiều hƣớng tăng lên về mặt tỷ 

trọng GDP trong nền kinh tế, tuy nhiên tốc độ còn khiêm tốn. Nếu nhƣ năm 
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2005, tỷ trọng GDP của ngành dịch vụ trong nền kinh tế là 42,6% thì đến năm 

2014 là 43,38%, ngành công nghiệp- xây dựng có tăng trƣởng nhẹ về tỷ trọng từ 

38,2% lên 38,5%, còn ngành nông nghiệp thì tỷ trọng GDP của thành phần kinh 

tế này so với toàn bộ nền kinh tế chỉ giảm xuống rất ít từ 19,4% năm 2005 xuống 

18,12 năm 2014. 

Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, nhằm đƣa 

kinh tế Việt Nam phát triển bền vững thì yêu cầu đặt ra là phải tăng tỷ trọng GDP 

của các ngành công nghiệp và dịch vụ một cách nhanh chóng, đồng thời giảm tỷ 

trọng GDP của ngành nông nghiệp xuống tƣơng ứng, tuy nhiên số liệu mà Luận án 

nghiên cứu đối với 3 ngành kinh tế này trong 10 năm qua cho thấy rõ ràng nền kinh 

tế Việt Nam chƣa thực sự thay đổi một cách mạnh mẽ theo hƣớng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Đây là một vấn đề lớn cần phải có giải pháp hữu hiệu hơn để đáp ứng 

đƣợc những mục tiêu mà Đảng và Nhà nƣớc đã đặt ra đối với quá trình đƣa nền 

kinh tế Việt Nam phát triển hiện đại và tạo ra nhiều của cải, vật chất nhằm nâng cao 

đời sống của nhân dân và nâng cao vị thế của nƣớc ta trên trƣờng quốc tế. 

Trong cơ cấu kinh tế, đầu tƣ từ NSNN vẫn còn tập trung vào một số ngành, 

lĩnh vực mà khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc có thể thực hiện hiệu quả hơn, vẫn còn 

hiện tƣợng đầu tƣ dàn trải theo bề rộng mà chƣa tập trung theo chiều sâu. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2005-2014 việc chuyển đổi cơ 

cấu sản phẩm nông nghiệp diễn ra chậm, chƣa phản ánh đƣợc lợi thế so sánh giữa 

các vùng. Đối với các sản phẩm xuất khẩu cho nông nghiệp, tỷ lệ sản phẩm qua chế 

biến là rất thấp, tỷ trọng của nghành nông nghiệp trong 10 năm qua là chƣa thay đổi 

nhiều trong tổng sản phẩm trong nƣớc, nếu nhƣ vào năm 2005, tỷ trọng của lĩnh 

vực nông nghiệp đóng góp vào GDP là 19,6% thì sau 10 năm tỷ lệ này là 18,12%. 

Chúng ta đang đứng trƣớc đòi hỏi khách quan là nƣớc ta phải giàu lên càng 

nhanh càng tốt, để có sức cạnh tranh và có lực thu hút mọi nguồn vào từ bên 

ngoài để giữ đƣợc độc lập tự chủ trong mở rộng, hợp tác và phát triển. Chúng 

ta phải ráo riết tăng mạnh cƣờng độ tích tụ vốn để có thể rút ngắn quá trình 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã từng kéo dài hàng trăm năm trong lịch sử các 

nƣớc công nghiệp xuống còn vài ba thập kỷ nhƣ một số “con rồng” ở châu Á 

đã thực hiện. Không làm đƣợc nhƣ vậy sẽ mất thời cơ và mất tất cả. Chính đấy 
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là những đòi hỏi ràng buộc chúng ta trong khi xử lý vấn đề phát triển các thành 

phần kinh tế [35]. 

Cần phải đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sao cho trong vòng 

mƣơi, mƣời lăm năm tới chỉ còn trên 1/3 lao động cả nƣớc làm nông nghiệp, tỷ 

trọng nông nghiệp trong GDP phải giảm xuống mức thấp trong quá trình tăng 

trƣởng kinh tế. Không đạt đƣợc yêu cầu này, sẽ tăng thêm nguy cơ bần cùng 

hoá (bởi vì trong lĩnh vực nông lâm ngƣ nghiệp, tài nguyên đất đai, rừng núi và 

ven biển đã đƣợc khai thác hầu nhƣ ở mức độ quá tải bằng công nghệ thủ công 

và lạc hậu), hoàn toàn không thể nói tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong mở rộng liên doanh với nƣớc ngoài, phần góp 

vốn của phía ta hiện nay thƣờng chỉ đạt 20 - 30 % giá trị công trình, vì làm 

chƣa tốt việc huy động các nguồn lực trong nƣớc, phía ta rất thiệt thòi [35]. 

Nhƣ vậy để đáp ứng những yêu cầu của phát triển, cần đối xử bình đẳng 

với tất cả các khu vực kinh tế, đó là kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài và kinh tế ngoài Nhà nƣớc, không đặt ra cho các thành phần kinh tế bất kỳ 

giới hạn phát triển nào, miễn là sự phát triển ấy đem lại tăng trƣởng tốt cho nền 

kinh tế và nằm trong khuôn khổ của luật pháp, nhằm đƣa nền kinh tế Việt Nam 

phát triển bền vững. 

3.1.3. Thực trạng về chính sách tài khóa và nợ công giai đoạn 2005-2014 

Theo Luật quản lý Nợ công số 29/2009 QH12, 17/06/2009 thì phạm vi nợ 

công bao gồm: nợ Chính phủ, nợ của các DN Nhà nƣớc đƣợc Chính phủ bảo lãnh 

và nợ của chính quyền địa phƣơng. Phạm vi nợ công theo quy định của Luật này 

hẹp hơn rất nhiều so với theo phạm vi nợ công theo quy định của quốc tế (phạm vi 

nợ công theo tiêu chuẩn Quốc tế quy định sẽ bao gồm thêm tất cả các khoản nợ của 

các DN Nhà nƣớc, các DN mà Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ và một phần 

nợ của các DN mà Nhà nƣớc nắm quyền chi phối) 

Ở Việt Nam hiện nay, khoản nợ hơn 1,9 triệu tỷ đồng của các DN mà Nhà 

nƣớc nắm 100% vốn điều lệ không đƣợc tính vào nợ công, các DN mà Nhà nƣớc 

nắm cổ phần chi phối (trên 51%) cũng có số nợ khá cao đƣơng nhiên cũng không 

đƣợc tính vào nợ công. 

Bảng số liệu 3.1 cho thấy tốc độ tăng trƣởng nợ công của Việt Nam trong 10 

năm kể từ năm 2005-2014 đã tăng lên rất nhanh chóng. Nếu nhƣ kết thúc năm tài 
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chính 2005, tổng số nợ công của Việt Nam chỉ là 396.138 tỷ đồng thì kết thúc năm 

2014, nợ công của nƣớc ta đã là 2.374.527 tỷ đồng (gấp hơn 8 lần so với 2005). Tỷ 

lệ nợ công so với GDP cũng tăng lên nhanh chóng nếu nhƣ 2005 tỷ lệ nợ công chỉ 

chiếm 32,4% GDP thì sau 10 năm nợ công đã chiếm tới 60,3% GDP tƣơng đƣơng 

với 110,6 tỷ USD. 

Tỷ lệ nợ công hàng năm tăng liên tục và tăng trong khoảng từ 13,8% đến 

37,8%, trong đó nến xét về tốc độ tăng trƣởng, năm có tốc độ tăng mạnh nhất là 

2007 (tăng 37,8%) năm thấp nhất là 2012 (tăng 12,8%). Tốc độ tăng nợ công trung 

bình giai đoạn 2005-2014 đạt 32,1%, cũng trong giai đoạn này thì tốc độ tăng 

trƣởng GDP bình quân của nền kinh tế chỉ đạt 6,12%, điều này đã dẫn đến một thực 

tại là sau 10 năm GDP tăng 430% trong khi đó nợ công tăng 801,8%. Mặc dù tốc 

độ tăng nợ công là rất lớn, nhƣng hết năm 2014, tỷ lệ nợ công của Việt Nam là 

60,3%, theo đánh giá của Quốc hội thì vẫn ở trong giới hạn an toàn và ở mức vừa 

phải so với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy rằng hiện tại 

thì nguy cơ khủng hoảng nợ công của Việt Nam là thấp nhƣng cần phải duy trì sự 

kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính bền vững cho nền kinh tế, bởi vì chỉ cần gia 

tăng nhỏ trong tốc độ chi tiêu NSNN và nếu vẫn duy trì mức bội chi Ngân sách cao 

nhƣ hiện nay thì sẽ dẫn tới tình trạng xấu đi nhanh chóng đối với tình trạng nợ. 

Bội chi ngân sách của Việt Nam đang có xu hƣớng tăng lên và trở nên cao 

hơn so với các nƣớc trong cùng khu vực. Những năm gần đây, để hỗ trợ cho quá 

trình phục hồi của nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn 

cho sản xuất - kinh doanh, nƣớc ta đã thực hiện điều chỉnh giảm mức độ động 

viên của một số sắc thuế, vì thế tỷ lệ động viên NSNN đã giảm xuống đáng kể so 

với giai đoạn trƣớc. Động viên NSNN giảm trong khi mức độ chi NSNN cơ bản 

giữ nguyên (thậm chí trong một số lĩnh vực còn tăng khá cao) đã dẫn đến bội chi 

ngân sách gia tăng. 

Bình quân giai đoạn 2005 - 2009, tỷ lệ bội chi ngân sách của nƣớc ta không 

bao gồm chi trả nợ gốc so với GDP (tính theo thông lệ quốc tế) là tƣơng đƣơng 

hoặc thấp hơn các nƣớc trong khu vực nhƣng những năm gần đây đã tăng cao 

hơn so hầu hết các nƣớc thuộc khối ASEAN (chỉ còn thấp hơn Ma-lai-xi-a). 

Bội chi Ngân sách cao đã kéo theo sự gia tăng của nợ Chính phủ (tuy vẫn nằm 
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trong ngƣỡng an toàn theo các mục tiêu đề ra). Năm 2005, tỷ lệ nợ Chính phủ 

so với GDP của nƣớc ta thấp nhất trong số 10 nƣớc trong khu vực ASEAN. 

Tuy nhiên, đến năm 2014, tỷ lệ nợ Chính phủ so với GDP của nƣớc ta đã tăng 

rất nhanh so với năm 2005, lên hàng thứ tƣ và đang đặt ra một số thách thức 

lớn đối với yêu cầu đảm bảo bền vững tài khóa trong trung và dài hạn, nhất là 

khi áp lực phải tăng chi NSNN đang lớn [42]. 

Nợ công Việt Nam tăng nhanh cả về quy mô và tốc độ xuất phát từ một số 

nguyên nhân chủ quan và khách quan cơ bản sau đây: 

- Tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm 

kinh tế nƣớc ta tăng trƣởng chậm lại.  

- Chi NSNN tăng mạnh trong thời gian vừa qua để thực hiện các chính sách 

kích thích kinh tế, cải cách tiền lƣơng, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nhu 

cầu vốn đầu tƣ để thực hiện chiến lƣợc về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và áp 

lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế là nguyên nhân tăng các khoản vay để bổ 

sung cho đầu tƣ. 

3.2. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2014 

3.2.1. Cơ cấu thuế theo khu vực kinh tế giai đoạn 2005-2014 

3.2.1.1. Cơ cấu thuế động viên vào NSNN đối với nhóm thuế GTGT, 

TNĐB, TNDN, thuế Tài nguyên và thuế môi bài phân chia theo khu vực kinh tế 

Trong nội dung này của Luận án, nghiên cứu sinh chỉ phân tích về tỷ trọng 

đóng góp vào NSNN của 3 khu vực kinh tế là kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế ngoài Nhà 

nƣớc và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với 5 loại thuế là: GTGT, 

TNDN, TTĐB, Thuế Tài nguyên, thuế Môn bài để từ đó đƣa ra những đánh giá về 

các chính sách thuế tác động tới việc nộp thuế cũng nhƣ tính hiệu quả của chính 

sách thuế trong việc quản lý thu thuế đối với các thành phần kinh tế trong giai đoạn 

2005-2014. 

Đối với các nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất nông 

nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhà đất, thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền cho thuê đất và thuế xuất nhập khẩu sẽ đƣợc phân tính ở những nội dung tiếp 

theo của Luận án. 
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Bảng 3.6: Tổng số thu thuế GTGT, TTĐB, TNDN, thuế tài nguyên 

và thuế môn bài, phân chia theo khu vực kinh tế 

 Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 
Tổng số KT nhà nƣớc KT ngoài nhà nƣớc 

KV có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 

2005 75.875 100 33.536 42,2 25.797 34,0 16.542 21,8 

2006 92.546 100 39.424 42,6 31.650 34,2 21.472 23,2 

2007 113.681 100 46.609 41,0 38.538 33,9 28.534 25,1 

2008 159.173 100 62.077 39,0 55.073 34,6 42.023 26,4 

2009 182.799 100 70.012 38,3 64.112 35,1 48.625 26,6 

2010 247.995 100 86.966 35,0 97.998 39,5 65.719 26,5 

2011 291.266 100 98.302 33,7 116.612 40,0 76.352 26,2 

2012 320.525 100 108.337 33,8 125.325 39,1 86.863 27,1 

2013 399.607 100 132.451 33,0 140.262 40,0 107.894 27,0 

2014 381.248 100 126.574 33,2 150.974 39,6 103.700 27,2 

Nguồn: Tổng cục thuế và báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 

của bộ Tài chính từ năm 2005 đến 2014 

Bảng số liệu 3.6 cho thấy, giai đoạn từ năm 2005-2014, số tiền thuế thu đƣợc 

của 5 loại thuế này có tốc độ tăng trƣởng khá cao, năm 2005 đóng góp vào NSNN 

là 75.875 tỷ đồng thì đến năm 2014, số thuế nộp vào NSNN là 381.249 tỷ đồng, 

tăng 305.773 tỷ đồng, tƣơng ứng với mức tăng 402,4% cũng có nghĩa là số thuế thu 

đƣợc vào năm 2014 gấp 5,024 lần so với năm 2005. Theo nhƣ phân tích ở nội dung 

3.1.1 của Luận án thì GDP của nền kinh tế năm 2014 gấp 4.3 lần 2005 và thu nhập 

bình quân đầu ngƣời 2014 gấp 2,85 lần so với 2005, điều này cho thấy rằng tỷ lệ 

đóng góp vào NSNN của 5 loại thuế này có tốc độ cao hơn hẳn so với tốc độ tăng 

thu nhập bình quân đầu ngƣời và tăng trƣởng GDP của toàn bộ nền kinh tế. Qua đó 

cho thấy, các chính sách thuế đã tác động tích cực đối với việc đóng góp cho 

NSNN, đồng thời cũng cho thấy hiệu quả của công tác quản lý thu, góp phần tạo ra 

nguồn thu tăng trƣởng tốt cho NSNN. 
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Hình 3.3: Tổng số tiền thuế GTGT, TTĐB, TNDN, thuế tài nguyên 

và thuế môn bài, phân chia theo khu vực kinh tế 

Đối với thành phần kinh tế Nhà nƣớc tỷ trọng đóng góp hàng năm của 5 loại 

thuế này không những là giảm dần mà còn giảm rất nhanh, nếu nhƣ năm 2005 tỷ lệ 

đóng góp vào tổng số thuế là 42,2% thì đến năm 2014 chỉ còn 33,2%. Trong khi đó 

nếu cũng xét theo tiêu chí này thì tỷ lệ đóng góp của khu vực ngoài Nhà nƣớc là ổn 

định hơn và theo chiều hƣớng tăng dần qua các năm, biên độ giao động qua các 

năm nằm trong trong khoảng 34% đến 40%. Đối với khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài, số tiền thuế mà thành phần kinh tế này nộp cho NSNN tăng trƣởng mạnh 

nhất so với khu vực kinh tế Nhà nƣớc và khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc. Nếu nhƣ 

2005 tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chỉ là 21,8% thì 

đến năm 2014 đã lên tới 27,2%.  

Từ năm 2005 tới 2014 tổng đầu tƣ phát triển của khu vực kinh tế Nhà 

nƣớc là 3.045.388 tỷ đồng, của khu vựu thành phần kinh tế ngoài Nhà nƣớc là 

2.857.941 tỷ đồng và khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là 1.689.047 tỷ đồng 

tƣơng đƣơng với tỷ lệ đầu tƣ trung bình trong thời gian 10 năm của các thành 

phần kinh tế này vào nền kinh tế là 39,6%, 37,3% và 23,1%. Trong giai đoạn này 

thì số tiền thuế thu đƣợc của 3 khu vực kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế ngoài Nhà 

nƣớc và khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài lần lƣợt là 877.614 tỷ đồng, 878.350 
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tỷ đồng và 539.724 tỷ đồng tƣơng ứng với tỷ lệ lần lƣợt là 38,3%, 38,8% và 

25,5%, những số liệu này cho thấy tỷ trọng tiền thuế thu đƣợc so với vốn đầu tƣ 

phát triển của ba khu vực kinh tế là không đồng nhất, tỷ trọng tiền thuế thu đƣợc 

của 5 sắc thuế này so với vốn đầu tƣ vào nền kinh tế đạt mức cao nhất là ở khu 

vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc tiếp đến là khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

và cuối cùng là khu vực kinh tế Nhà nƣớc. 

3.2.1.2. Cơ cấu thuế động viên vào NSNN đối với tất cả các loại thuế và tiền 

thuê đất không bao gồm thuế xuất nhập khẩu, phân chia theo khu vực kinh tế 

Trong nội dung này, Luận án sẽ tập trung phân tích về tổng số tiền thu từ 

tất cả các loại thuế và tiền thuê đất phân chia theo các thành phần kinh tế, nhƣ 

vậy phạm vi nghiên cứu bao gồm tổng số tiền thuế và tiền thuê đất mà các thành 

phần kinh tế nộp vào NSNN trong 10 năm kể từ năm 2005-2014 (Luận án sẽ 

phân tích và so sánh mối tƣơng quan của việc đóng góp vào NSNN của các 

thành phần kinh tế đối với các loại thuế: GTGT, TNDN, TTĐB, Tài nguyên, 

Môn bài, Thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất nông nghiệp; phi nông nghiệp 

và thu tiền sử dụng đất). 

Bảng 3.7: Tổng số tiền thuế phân chia theo thành phần kinh tế 

(chưa bao gồm thuế XNK) giai đoạn 2005-2014 

 Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 
Tổng KT Nhà nƣớc KT ngoài Nhà nƣớc 

KV có vốn ĐT 

nƣớc ngoài 

Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 

2005 111.508 100 46.944 42,1 39.585 35,5 24.979 22,4 

2006 133.757 100 55.910 41,8 40.156 35,3 37.691 22,9 

2007 209.083 100 84.260 40,3 73.179 35,0 51.644 24,7 

2008 176.149 100 67.993 38,6 62.356 35,4 45.800 26,0 

2009 188.151 100 70.605 37,2 73.122 38,0 50.424 26,8 

2010 260.887 100 91.049 34,9 100.041 38,5 69.417 26,6 

2011 305.786 100 103.967 34,0 124.149 40,6 77.670 25,4 

2012 366.732 100 124.288 33,8 151.460 41,3 94.984 25,9 

2013 422.942 100 144.072 33,1 176.365 41,7 112.505 26,6 

2014 476.480 100 152473 32,0 198.215 41,6 125.792 26,4 

Tổng 2.651.480  927.818 34,9 1.040349 39,2 684.013 25,9 

Nguồn: Tổng cục thuế và báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 

của bộ Tài chính từ năm 2005 đến 2014 
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Số liệu về tổng số thuế trong bảng 3.7 sẽ bằng số liệu về tổng số thuế trong 

bảng 3.6 cộng với thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp và tiền cho thuê đất đối với các thành phần kinh tế. 

Kết hợp hai bảng số liệu 3.6 và 3.7 có thể thấy rằng thuế sử dụng đất, thuế thu 

nhập cá nhân và tiền cho thuê đất chiếm tỷ trọng 13,7% trong tổng số nộp vào NSNN. 

Bảng số liệu 3.7 cho thấy rằng: Đối với khu vực kinh tế Nhà nƣớc, số tiền thuế 

thuộc khu vực này mặc dù tăng lên về số tuyệt đối kể từ năm 2005 đến 2014, tuy nhiên 

về tỷ trọng thuế mà khu vực này nộp vào NSNN lại giảm dần qua các năm. Nếu nhƣ 

vào năm 2005, thành phần kinh tế Nhà nƣớc nộp thuế chiếm tỷ trọng 42,1% thì đến 

2014 chỉ là 32%. Ngƣợc lại với sự biến động giảm của thành phần kinh tế Nhà nƣớc thì 

cả khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có tỷ 

trọng số tiền thuế nộp vào NSNN theo xu hƣớng tăng nhanh qua các năm. 

Vào năm 2008-2009 là thời kỳ nền kinh tế Việt Nam gặp khó khăn nhất do 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong hai năm này tổng số nộp vào NSNN đều giảm 

về số tuyệt đối, tuy nhiên nếu xét về tỷ trọng nộp thuế của ba khu vực kinh tế thì 

thấy rằng trong 2 năm 2008 và 2009, khu vực kinh tế Nhà nƣớc có tỷ trọng giảm 

mạnh nhất so với thành phần kinh tế ngoài Nhà nƣớc và kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài (năm 2007 tỷ lệ nộp thuế của kinh tế Nhà nƣớc là 40,3% thì 2008 chỉ còn 

38,6%, năm 2009 là 37,2%). Trong khi đó đối với khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc 

thì tỷ lệ nộp thuế lại có xu hƣớng tăng nhẹ (năm 2007 là 35% thì 2008 và 2009 lần 

lƣợt là 35,4% và 38%). Nếu nhƣ xét trong cùng thời điểm này thì tỷ trọng nộp thuế 

của khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài lại tăng mạnh so với thời điểm 2007 (tỷ lệ 

nộp 2007 là 24,7% thì 2008 và 2009 lần lƣợt là 26 và 26.8%). 

Tại sao lại có sự biến động không đồng nhất về tỷ lệ nộp thuế giữa ba khu 

vực kinh tế nhƣ vậy? Từ các số liệu về tăng trƣởng GDP của 3 khu vực kinh tế, số 

liệu về tỷ lệ đóng góp của thuế trong ba năm 2007, 2008 và 2009 cũng nhƣ kết hợp 

với diễn biến kinh tế vĩ mô Việt Nam trong giai đoạn này, có thể rút ra nhận định 

rằng: Ở trong thời kỳ kinh tế vĩ mô gặp khó khăn, cả ba thành phần kinh tế này đều 

bị suy giảm về tăng trƣởng GDP và hiệu quả kinh doanh, tuy nhiên thành phần kinh 

tế Nhà nƣớc bị suy giảm mạnh nhất, hiệu quả kinh doanh là kém nhất so với khu 

vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Trong 

giai đoạn này khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chống đỡ tốt hơn với khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu và với sự biến động xấu của kinh tế vĩ mô ở nƣớc ta. 
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Phân tích tổng thể trong 10 năm từ năm 2005 đến năm 2014 tổng số tiền thuế 

mà ba khu vực kinh tế đã nộp cho NSNN là 2.621.480 tỷ đồng, trong đó thành phần 

kinh tế Nhà nƣớc là 898.648 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc là 1.046.808 

tỷ đồng và của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là 676.024 tỷ đồng, chiếm 

tỷ trọng lần lƣợt là 34,2%, 39,9% và 25,9%. 

Trong giai đoạn 2005-2014, nếu nhƣ so sánh với tỷ lệ nộp thuế GTGT, 

TNDN, TTĐB, Tài nguyên và Môn bài, Luận án chỉ ra rằng tỷ lệ nộp thuế của ba 

khu vực kinh tế đối với năm loại thuế này lần lƣợt là 38,3%, 38,8% và 22,5%. 

Những tỷ lệ này cho thấy khu vực kinh tế Nhà nƣớc có lợi thế rất lớn trong việc sử 

dụng tài nguyên là đất đai, bởi vì chênh lệch tổng số thuế giữa bảng 3.7 và bảng 3.6 

chủ yếu là thuế sử dụng đất và tiền thuê đất. Hai loại hình kinh tế ngoài Nhà nƣớc 

và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài sở dĩ có tỷ trọng nộp thuế cao hơn hẳn 

(kinh tế ngoài Nhà nƣớc 39,9% so với 38,8%; kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

25,9% so với 22,5% là do họ bất lợi hơn thành phần kinh tế Nhà nƣớc, do các ƣu 

đãi về đất đai mà Nhà nƣớc dành cho khu vực kinh tế Nhà nƣớc). 

3.2.1.3. Cơ cấu thuế động viên vào NSNN đối với tất cả các loại thuế bao 

gồm cả thuế xuất nhập khẩu, phân chia theo khu vực kinh tế 

Bảng 3.8: Tổng số tiền thuế phân chia theo thành phần kinh tế, 

bao gồm cả thuế xuất nhập khẩu giai đoạn 2005-2014 

 Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 
Tổng KT Nhà nƣớc KT ngoài Nhà nƣớc 

KV có vốn ĐT 

nƣớc ngoài 

Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 

2005 161.826 100 67..232 40,9 63.066 38,9 31.528 19,4 

2006 191.009 100 76.590 40,1 74.875 37,5 40.686 21,3 

2007 287.743 100 110.960 40,3 119.552 39,8 57.261 19,9 

2008 291.186 100 110.184 39,9 120.436 39,3 60.566 20,8 

2009 320.101 100 128.681 40,2 125.160 39,1 66.260 20,7 

2010 401.271 100 148.871 37,1 168.132 41,9 84.268 21,0 

2011 506.768 100 178.382 35,3 225.511 44,5 102.875 20,2 

2012 552.615 100 183.468 33,2 259.729 47,0 109.418 19,8 

2013 632.005 100 200.978 31,8 308.418 48,8 122.609 19,4 

2014 713.884 100 222.731 31,1 354.086 49,5 137.067 19,2 

Tổng 4.058.408  1.428.077 35,1 1.818.935 44,8 811.396 20,1 

Nguồn: Niên giám thống kê Hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu và số liệu 

của Tổng cục Thuế từ năm 2005 đến 2014. 
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So sánh số liệu giữa hai bảng 3.7 và 3.8, xác định đƣợc tổng thuế xuất nhập 

khẩu mà các thành phần kinh tế đã nộp trong 10 năm từ năm 2005 đến 2014 là: 

4.058.408 tỷ đồng - 2.651.480 tỷ đồng = 1.406.928 tỷ đồng. Nhƣ vậy tỷ trọng thuế 

Xuất Nhập khẩu so với tổng tất cả các loại thuế mà ba khu vực kinh tế đóng góp 

cho NSNN là: 
1.406.928

34,6%
4.058.408

  

Trong cơ cấu của thuế xuất nhập khẩu bao gồm ba loại thuế là: Thuế giá trị 

gia tăng, thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu (Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa 

nhập khẩu đã nằm trong số liệu về thuế tiêu thụ đặc biệt của những nội dung đã 

trình bày trong Luận án). 

Theo bảng số liệu này thì khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có tỷ lệ 

thuế hàng năm so với tổng số tiền thuế của nền kinh tế là khá ổn định, chỉ dao 

động từ 19,2% đến 20,8%. Trong khi đó khu vực kinh tế Nhà nƣớc có tỷ lệ thuế 

nộp vào NSNN là rất biến động, sự biến động này theo chiều hƣớng giảm dần kể 

từ năm 2005. Nếu nhƣ năm 2005 tỷ lệ thuế mà khu vực này nộp vào NSNN là 

40,9% thì sau 10 năm chỉ còn là 31,1%, điều này phản ánh đúng thực tế của việc 

tạo ra GDP của khu vực kinh tế Nhà nƣớc ngày càng giảm xuống so với hai thành 

phần kinh tế còn lại. 

Đối với khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc thì số tiền thuế nộp vào NSNN 

không những tăng về số tuyệt đối mà còn tăng rất nhanh về tỷ lệ động viên vào 

NSNN, tỷ lệ nộp thuế của khu vực này năm 2005 là 38,9% thì đến năm 2014 

đạt 49,5%. 

Xét tổng thể từ năm 2005 đến năm 2014 thì số tiền thuế mà khu vực kinh tế 

Nhà nƣớc nộp vào ngân sách đã tăng 331% (năm 2005 tổng số tiền thuế mà khu 

vực kinh tế này đóng góp cho ngân sách là 67.232 tỷ đồng thì năm 2014 tổng số 

tiền thuế nộp vào ngân sách là 222.731 tỷ đồng). 

Đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, số liệu nộp thuế giữa hai 

thời điểm 2005 và 2014 là: 31.528 tỷ đồng và 137.067 tỷ đồng, tƣơng ứng với 

mức tăng là 434%. Cũng trong thời kỳ này khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc có 

mức tăng là 561%, ứng với số tuyệt đối là tăng từ 63.066 tỷ đồng năm 2005 lên 

354.086 tỷ đồng. 
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Hình 3.4: Tổng số tiền thuế phân chia theo thành phần kinh tế, bao gồm cả 

thuế xuất nhập khẩu giai đoạn 2005-2014 

Nhƣ vậy khi so sánh tỷ trọng và tốc độ tăng trƣởng của tổng số tiền thuế nộp 

vào NSNN của các khu vực kinh tế, có thể thấy rằng khu vực kinh tế ngoài Nhà 

nƣớc có tốc độ tăng mạnh nhất, tiếp đến là khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài và khu vực có tốc độ tăng chậm nhất chính là khu vực kinh tế Nhà nƣớc. 

Tổng số tiền thuế trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2014 nộp vào NSNN 

là 4.058.408 tỷ đồng, trong đó khu vực kinh tế Nhà nƣớc nộp 1.428.077 tỷ đồng, 

ứng với tỷ lệ nộp là 35,1%.  

Khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc, đóng góp cho ngân sách là: 1.818.955 tỷ 

đồng tƣơng ứng với tỷ lệ 44,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nộp vào 

NSNN là: 811.396 tỷ đồng tƣơng ứng với tỷ lệ nộp là 20,1%. 

Theo bảng số liệu 3.2 thì tổng số vốn đầu tƣ phát triển của toàn bộ nền kinh 

tế là: 7.682.224 tỷ đồng với cơ cấu nhƣ sau: Tổng số vốn đầu tƣ phát triển của khu 

vực kinh tế Nhà nƣớc là: 3.045.338 tỷ đồng, của khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc là: 

2.857.941 tỷ đồng và của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là: 1.689.047 tỷ 

đồng tƣơng ứng với các tỷ lệ lần lƣợt là: 39,6%; 37,3% và 23,1%. 

Trong giai đoạn 2005-2014, tổng GDP của toàn xã hội đạt 21.438.775 tỷ 

đồng, trong đó khu vực kinh tế Nhà nƣớc đạt 7.453.424 tỷ đồng, khu vực kinh tế 

ngoài Nhà nƣớc đạt 10.231.013 tỷ đồng và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài đạt 4.126.339 tỷ đồng tƣơng ứng với các tỷ lệ tạo ra GDP là: 34,4%; 47,7% 

và 17,9%. 
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3.2.1.4. Tỷ lệ đóng góp vào GDP của các khu vực kinh tế và tỷ lệ thuế của 

các khu vực này so với GDP 

Bảng 3.9: Tỷ lệ đóng góp vào GDP của các khu vực kinh tế và tỷ lệ thuế 

của các khu vực này so với GDP 

          Đơn vị: % 

Năm 

Thuế 

trên 

GDP 

KV KT Nhà nƣớc 
KV KT ngoài 

Nhà nƣớc 

KV KT có vồn 

ĐT nƣớc ngoài 

Tổng 

Sản 

phẩm so 

với GDP 

Thuế 

thu đƣợc 

so với 

GDP 

Tổng 

Sản 

phẩm so 

với GDP 

Thuế 

thu đƣợc 

so với 

GDP 

Tổng 

Sản 

phẩm so 

với GDP 

Thuế 

thu đƣợc 

so với 

GDP 

2005 17,7 37,6 6,8 46,8 6,9 15,6 4,0 

2006 17,9 37,2 7,2 46,7 7,0 16,1 3,7 

2007 23,0 35,9 9,3 46,1 9,1 18,0 4,6 

2008 18,0 35,5 7,1 46,0 7,0 18,5 3,9 

2009 17,6 35,0 7,1 46,6 7,0 18,4 3,5 

2010 18,5 33,4 6,8 48,9 8,1 17,7 3,6 

2011 18,2 32,7 6,4 49,3 8,1 18,0 3,7 

2012 17,6 32,5 5,4 49,4 8,3 18,1 3,8 

2013 18,3 31,2 5,6 49,2 8,7 19,6 4,0 

2014 18,5 30,6 5,5 49,6 9,1 19,8 3,9 

Nguồn: Tính toán từ niên giám thống kê giai đoạn 2005 - 2014 kết hợp 

với số liệu của Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan 

Từ bảng số liệu 3.9 của Luận án, cho thấy rằng từ năm 2005 đến 2014, tỷ lệ 

thuế trên GDP có xu hƣớng tăng lên qua các năm, nếu nhƣ vào năm 2005 tỷ lệ này 

là 17.7 % thì năm 2014 là 18.5%. Tuy nhiên, tỷ lệ động viên cao nhất của thuế vào 

GDP là năm 2007, đạt 23%. Tại sao năm 2007 số thuế thu đƣợc lại cao nhƣ vậy? 

Bởi vì năm 2007 chính là đỉnh của chu kỳ kinh tế Việt Nam, chu kỳ này diễn ra từ 

năm 2000 đến năm 2007. Từ năm 2005 đến 2007 tăng trƣởng kinh tế nƣớc ta lần 

lƣợt là 6,8%; 6,98% và 7,13%. Khi kinh tế tăng trƣởng tốt cũng đồng nghĩa với việc 

các thành phần kinh tế trong nƣớc cũng đạt đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, 

đóng góp vào tổng sản phẩm trong nƣớc cao, dẫn tới các nguồn thu từ thuế thu nhập 
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doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế đánh vào ngƣời có thu nhập cao (hiện nay là thuế 

thu nhập cá nhân), thuế xuất nhập khẩu tăng lên theo sự tăng trƣởng mạnh mẽ của 

các khu vực kinh tế. 

Năm 2008, 2009 nền kinh tế nƣớc ta bị ảnh hƣởng bởi khủng khoảng kinh tế, 

tài chính toàn cầu, cuộc khủng khoảng này có nguyên nhân xuất phát từ việc cho 

vay dƣới chuẩn tại Mỹ. Trong 2 năm đó tăng trƣởng GDP của Việt Nam khá thấp, 

chỉ đạt 5,66% và 5,4%; kinh tế vĩ mô bị mất cân đối, lạm phát trong 2 năm này đạt 

từ 15% đến 19,5% chính vì thế tất cả các doanh nghiệp, các ngành kinh tế nhƣ công 

nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ đều bị ảnh hƣởng, dẫn tới tổng số thuế 

nộp vào NSNN trong 2 năm 2008 và 2009 bị sụt giảm rất mạnh, từ 23% năm 2007 

xuống còn 18% và 17,6% trong 2 năm 2008 và 2009. 

Nếu xét về mức độ biến động của số tiền thuế thu đƣợc của các khu vực 

kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế ngoài Nhà nƣớc và kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài so 

với GDP của toàn bộ nền kinh tế, có thể thấy rằng mặc dù tỷ trọng nộp thuế trên 

GDP của cả 3 khu vực kinh tế này đều bị sụt giảm so với năm 2007, tuy nhiên khu 

vực kinh tế Nhà nƣớc và khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc là bị sụt giảm mạnh nhất 

(từ 9.3% và 9,1% năm 2007 xuống còn 7% và 7,1% năm 2008) khu vực kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có tỷ trọng thuế so với GDP chỉ giảm từ 4,6% năm 2007 

xuống 3,9% năm 2008. Từ sự phân tích về biến động của tỷ lệ thuế mà các thành 

phần kinh tế này đóng góp và GDP, Luận án đã cho thấy trong giai đoạn kinh tế 

Việt Nam bị ảnh hƣởng bởi khủng khoảng kinh tế thế giới thì khu vực kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là khu vực kinh tế ít chịu ảnh hƣởng xấu bởi tác động tiêu 

cực từ bên ngoài và mức tăng trƣởng về thuế cũng nhƣ đóng góp vào GDP của 

khu vực này vào kinh tế Việt Nam là tốt nhất trong thời gian suy giảm kinh tế và 

kinh tế vĩ mô bất ổn. 

Trong thời gian 10 năm từ 2005 đến 2014, tỷ lệ thuế mà các khu vực kinh tế 

nộp so với GDP có sự biến động khá khác nhau. Đối với khu vực kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài tỷ trọng này hầu nhƣ ít biến động, chỉ từ 4% năm 2005 xuống 

3,7% năm 2014 thì ngƣợc lại, khu vực kinh tế Nhà nƣớc có tỷ lệ thuế so với GDP 

giảm rất mạnh, từ 6,8% năm 2005 xuống 5,5% năm 2014. Số liệu trong bảng 3.9 
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cũng chỉ ra rằng đối với khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc, tỷ trọng thuế mà các khu 

vực này đóng góp vào GDP có xu hƣớng tăng khá nhanh qua các năm (năm 2005 là 

6,9%, năm 2006 là 7%… năm 2013 là 8,6%, năm 2014 là 8,9%) 

Vấn đề đặt ra là: Tại sao khu vực kinh tế Nhà nƣớc và khu vực kinh tế ngoài 

Nhà nƣớc lại có sự khác biệt về tỷ lệ thuế so với GDP của nền kinh tế? Câu trả lời 

này đƣợc sáng tỏ nếu nhƣ chúng ta phân tích số liệu về việc 2 khu vực kinh tế này 

tạo ra bao nhiêu GDP cho nền kinh tế trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2014. 

Nếu nhƣ năm 2005, khu vực kinh tế Nhà nƣớc đóng góp vào GDP của toàn 

bộ nền kinh tế là 37,6%, thì tới năm 2014 tỷ lệ này chỉ còn 30,6%. Trong giai đoạn 

này, tỷ lệ đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế Nhà nƣớc liên tục sụt giảm (năm 

2006 là 37,2%, năm 2007 là 35,9%... năm 2013 là 31,2% và 2014 là 30,6%). Cũng 

trong thời gian này thì khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc có sự thay đổi đáng kể theo 

chiều hƣớng tăng lên của tỷ trọng đóng góp vào GDP của nền kinh tế, tổng sản 

phẩm mà khu vực này đóng góp cho nền kinh tế năm 2005 chỉ là 46,8% thì tới năm 

2012, 2013 và 2014 lần lƣợt là 49,4%, 49,2%, 49,6%. 

Những số liệu trong Luận án đã chỉ ra rằng: Khi một khu vực kinh tế tạo ra 

nhiều GDP cho nền kinh tế cũng sẽ đồng nghĩa với mức độ thuế mà khu vực kinh tế 

này nộp cho NSNN là cao hơn. 

Theo bảng số liệu tại bảng 3.9: nếu dƣới góc độ đánh giá về tỷ trọng GDP 

của các khu vực kinh tế sáng tạo ra so với tỷ trọng về thuế mà các khu vực khu vực 

đó đóng góp cho NSNN, có thể thấy rằng trong 2 năm 2008 và 2009 thì tỷ trọng 

GDP của các khu vực kinh tế Nhà nƣớc là 35,5% và 35%, khu vực này đóng góp 

cho nền kinh tế với số thuế tƣơng ứng là 7,1% của GDP, tuy nhiên trong 2 năm này, 

khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc tạo ra 46 và 46,6% tổng GDP của toàn bộ nền kinh 

tế nhƣng số thuế mà khu vực kinh tế này nộp vào NSNN chỉ là 7% GDP. Điều này 

cho thấy trong gia đoạn kinh tế gặp khủng khoảng thì khu vực kinh tế ngoài Nhà 

nƣớc dễ bị tác động tiêu cực của nền kinh tế vĩ mô, dẫn tới lợi nhuận của các doanh 

nghiệp thuộc khu vực kinh tế này bị sụt giảm mạnh, không tƣơng xứng với GDP 

mà khu vực này đóng góp cho nền kinh tế. 
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Hình 3.5: Tương quan giữa vốn đầu tư phát triển, GDP và số tiền thuế và các 

khu vực kinh tế đã nộp, giai đoạn từ 2005-2014  

Mặt khác, theo bảng số liệu này của Luận án cũng cho thấy rằng chính sách 

thuế đối với việc động viên nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc chƣa thực 

sự phát huy hiệu quả cao so với thực tế, bởi vì trong giai đoạn từ 2005 đến 2010 tỷ 

trọng GDP mà khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc tạo ra là rất cao so với toàn bộ nền 

kinh tế (từ 46,8% đến 48,9%) gấp 1,4 lần so với khu vực kinh tế Nhà nƣớc, nhƣng 

tỷ lệ thuế động viên từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc so với GDP chỉ tƣơng 

đƣơng với khu vực kinh tế Nhà nƣớc. 

Hình 3.6: Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN 



81 

3.2.2. Tương quan giữa GDP, thuế nộp vào ngân sách Nhà nước và 

nợ công 

3.2.2.1. Dư nợ công, GDP bình quân đầu người và tỷ trọng thuế so với GDP  

Để đánh giá về mặt vĩ mô khi xem xét một nền kinh tế có phát triển bền 

vững hay không, cần phải xem xét mối quan hệ giữ mối tƣơng quan của tăng trƣởng 

GDP, tăng trƣởng nợ của quốc gia đó, tỷ lệ nợ của quốc gia đặt trong mối quan hệ 

của số tiền thu từ thuế và mức độ tăng thu nhập bình quân đầu ngƣời của ngƣời dân, 

bảng 3.10 sẽ cho thấy vấn đề này. 

Bảng số liệu 3.10 chỉ ra rằng dƣ nợ công của Việt Nam tăng rất nhanh kể từ 

năm 2005, tốc độ tăng trƣởng nợ công trung bình trong khoảng thời gian 10 năm từ 

2005 đến 2014 là 32,1%, điều này dẫn tới nếu nhƣ vào năm 2005 tổng dƣ nợ công 

là 362.405 tỷ đồng thì tới năm 2014 tổng dƣ nợ công của Việt Nam đã là 2.374.527 

tỷ đồng tƣơng ứng với mức tăng là 801,8%, tỷ lệ nợ công trên GDP tính tới hết năm 

2014 đã là 60,3%. Trong giai đoạn này tỷ lệ thâm hụt NSNN diễn ra thƣờng xuyên 

có biên độ dao động từ 4,3% đến 5,9%. Mặc dù nợ công tăng rất nhanh tới 801,8%, 

tuy nhiên tổng số tiền thu từ thuế vào NSNN chỉ tăng 441,1%. Và tốc độ tăng thu từ 

thuế hàng năm chỉ đạt 18,1%. Bên cạnh đó thu nhập bình quân dầu ngƣời mặc dù 

cũng tăng khá cao, tuy nhiên so với tốc độ tăng trƣởng về thuế và nợ công là chƣa 

tƣơng xứng (thu nhập bình quân dầu ngƣời chỉ tăng 285% so với năm 2005). 

Bảng 3.10: Nợ công, GDP bình quân đầu người và tỷ trọng thuế so với GDP  

 Đơn vị: % và tỷ đồng 

Năm 
Dƣ nợ  

công 

% so với 

 GDP 

GDP bình quân 

đầu ngƣời theo giá 

hiện hành 

Thu từ  

thuế 

% so với 

 GDP 

2005 296.138 32,4 766 161.826 17,7 

2006 405.000 38,1 797 191.009 17,9 

2007 558.000 44,7 921 287.743 23,0 

2008 658.000 40,7 1.155 291.186 18,0 

2009 878.000 48,5 1.181 320.101 17,6 

2010 1.131.342 52,4 1.297 401.271 18,5 

2011 1.492.036 53,6 1,532 506.768 18,2 

2012 1.698.100 52,0 1.752 552.615 17,6 

2013 2.084.000 58,1 1.901 632.005 18,1 

2014 2.374.527 60,3 2.072 713.884 18,5 

Nguồn: Niên giám thống kê giai đoạn 2005 - 2014 và Tổng cục thuế 
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Qua sự phân tích trên có thể thấy rằng tỷ lệ động viên thuế vào NSNN có tốc 

độ tăng gấp 
441,1%

154,8%
285%

 so với tốc độc tăng GDP bình quân đầu ngƣời.  

Tốc độ tăng dƣ nợ công tăng nhanh hơn tốc độ tăng GDP bình quân đầu 

ngƣời là: 
801,8%

281,3%
285%

 . 

Tốc độ tăng dƣ nợ công nhanh hơn so với tốc độ tăng thu của thuế là: 

801,8%
181,8%

441,1%
 . 

Kết hợp với bảng số liệu 3.1, tính toán đƣợc tốc độ tăng dƣ nợ công sẽ nhanh 

hơn tốc độ tăng GDP của nền kinh tế là: 
801,8%

191,5%
430%

 . 

Từ những tỷ lệ tăng trƣởng về thuế, về GDP của toàn bộ nền kinh tế, về thu 

nhập bình quân đầu ngƣời và của nợ công, có thể rút ra đƣợc kết luận rằng: trong 

giai đoạn 2005-2014, kinh tế Việt Nam mặc dù có tốc độ tăng trƣởng khá cao 

(6,12%) đứng thứ 3 ở khu vực Châu Á, tuy nhiên sự tăng trƣởng này chƣa thực sự 

bền vững. Sự tăng trƣởng của nền kinh tế chƣa thực sự đúng với tiềm năng phát 

triển của nội tại nền kinh tế, bởi vì vốn đầu tƣ vào thành phần nền kinh tế kém hiệu 

quả nhất là khu vực kinh tế Nhà nƣớc lại chiếm tới 39,6%, trong khi đó khu vực 

kinh tế năng động và hiệu quả nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc chỉ chiếm 

37,3% (ở nội dung đã phân tích trƣớc của Luận án, nghiên cứu sinh đã chỉ ra rằng 

khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc có tỷ lệ sáng tạo ra GDP gấp 1,28 lần so với khu 

vực kinh tế Nhà nƣớc). 

3.2.2.2. Dự tính về GDP, nợ công, thâm hụt ngân sách giai đoạn 2015 - 2024 

Những kiến giải trên của Luận án cũng chỉ ra rằng, động lực tăng trƣởng 

chính GDP của Việt Nam trong 10 năm qua chủ yếu là do vay nợ, đây là một vấn 

đề hết sức nguy hiểm đối với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc và 

đối với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Những giả định và phân tích dƣới đây 

sẽ làm sáng tỏ hơn nội dung này. 

Nếu giả định tỷ lệ nợ công của Việt Nam trong 10 năm tới vẫn giữ nguyên 

so với thời điểm năm 2014, tức là ở tỷ lệ 60,3% so với GDP, tỷ lệ thuế động viên 
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vào NSNN giữ ở mức nhƣ hiện nay, tỷ lệ thâm hụt ngân sách giữ ở mức trung 

bình là 5% một năm nhƣ giai đoạn 2005-2014 và tốc độ tăng trƣởng kinh tế trung 

bình trong 10 năm tới là 6,5% một năm. Nợ công của Việt Nam bao gồm nợ vay 

của Chính phủ từ các nguồn ở nƣớc ngoài, nợ từ phát hành trái phiếu Chính phủ ở 

trong nƣớc, nợ của Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay trong và ngoài 

nƣớc. Theo tính toán của nghiên cứu sinh thì tỷ lệ lãi vay trung bình của tất cả các 

khoản nợ thuộc nợ công của nƣớc ta trong giai đoạn 2005-2014 là 3,9% một năm, 

tuy nhiên kể từ năm 2012 khi Việt Nam đã trở thành nƣớc có thu nhập trung bình 

thì các khoản vay của Việt Nam đối với các định chế tài chính ở nƣớc ngoài và 

của các quốc gia khác cũng sẽ không còn ƣu đãi với lãi suất thấp nhƣ giai đoạn 

trƣớc năm 2012 nữa, vì vậy lãi vay trung bình kể từ sau năm 2014 chắc chắn sẽ 

tăng lên so với năm 2014, giả định ở mức tối thiểu lãi vay trung bình giai đoạn 

2015 đến 2024 là 4% một năm khi đó các số liệu dự tính về nợ công, bội chi 

NSNN, GDP hàng năm sẽ nhƣ sau: 

Bảng 3.11: Mối tương quan giữa GDP, nợ công và thâm hụt NSNN 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Năm GDP Nợ công 
Lãi vay 

phải trả 

Thâm hụt 

ngân sách bằng 

5% GDP 

2015 190.000 114.570 4.582,8 9.500 

2016 202.350 122.017 4.880,6 10.117,5 

2017 215.502 129.947 5.197,8 10.775,1 

2018 229.509 138.394 5.535,7 11.475,4 

2019 244.427 147.389 5.895,5 12.221,3 

2020 260.031 156.798 6.271,9 13.001,5 

2021 276.933 166.990 6.679,6 13.846,6 

2022 294.934 177.845 7.113,8 14.776,7 

2023 314.104 189.905 7.596,2 15.705,2 

2024 334.521 201.716 8.070,0 16.726,0 

Tổng 61.823,5 128.115,3 

Nguồn: Tổng hợp từ các bảng số liệu trong Luận án 
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Từ bảng số 3.12 cho thấy rằng, trong 3 khu vực kinh tế tạo nên nền kinh tế 

nƣớc ta thì khu vực kinh tế Nhà nƣớc làm ăn kém hiệu quả nhất, tạo ra tổng sản 

phẩm trong nƣớc là thấp nhất, trong thời gian 10 năm từ 2005-2014 khu vực này 

đầu tƣ vốn với tỷ trọng là 39,6% nhƣng chỉ tạo ra 34,4% GDP cho toàn bộ nền kinh 

tế, trong khi đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc đầu tƣ với lƣợng vốn là 37,3% 

trong khi đó lại sáng tạo ra tới 47,7% GDP. 

Câu hỏi đặt ra là tỷ lệ nộp thuế của các khu vực kinh tế có tƣơng xứng với 

mức độ bỏ vốn đầu tƣ và có tƣơng xứng với GDP mà các thành phần kinh tế này 

sáng tạo ra hay không, bảng số liệu sau đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. 

Bảng 3.12: Tương quan giữa vốn đầu tư phát triển, GDP và số tiền thuế 

và các khu vực kinh tế đã nộp, giai đoạn từ 2005-2014 

 Đơn vị: % 

GDP Vốn đầu tƣ phát triển Tổng số tiền thuế 

Khu 

vực KT 

Nhà 

nƣớc 

Khu 

vực KT 

ngoài 

Nhà 

nƣớc 

Khu vực 

KT có 

vốn ĐT 

nƣớc 

ngoài 

Khu 

vực 

KT 

Nhà 

nƣớc 

Khu 

vực KT 

ngoài 

Nhà 

nƣớc 

Khu vực 

KT có 

vốn ĐT 

nƣớc 

ngoài 

Khu 

vực KT 

Nhà 

nƣớc 

Khu vực 

KT 

ngoài 

Nhà 

nƣớc 

Khu 

vực KT 

có vốn 

ĐT 

nƣớc 

ngoài 

34,4 47,7 17,9 39,6 37,3 23,1 35,1 44,8 23,1 

Nguồn: Tổng hợp từ các bảng số liệu từ 3.1 đến 3.6 của Luận án. 
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Bảng 3.13: Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN và tỷ trọng thuế trên GDP 

của các khu vực kinh tế, tính trung bình trong 10 năm từ 2005 - 2014 

 Đơn vị: % 

GDP Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN 

Khu vực 

kinh tế Nhà 

nƣớc 

Khu vực 

kinh tế ngoài 

Nhà nƣớc 

Khu vực 

kinh tế có 

vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Khu vực 

kinh tế Nhà 

nƣớc 

Khu vực 

kinh tế ngoài 

Nhà nƣớc 

Khu vực 

kinh tế có 

vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

7.453.424 10.231.013 4.126.339 1.428.077 1.818.935 811.396 

Tỷ trọng thuế trên GDP mà mỗi khu vực sáng tạo ra 

Khu vực kinh tế Nhà nƣớc 
Khu vực kinh tế ngoài 

Nhà nƣớc 

Khu vực kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài 

19,1% 17,7% 19,6% 

Tỷ trọng thuế nộp vào NSNN so với vốn đầu tƣ phát triển 

Khu vực kinh tế Nhà nƣớc 
Khu vực kinh tế ngoài 

Nhà nƣớc 

Khu vực kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài 

1.428.077
46,8%

3.045.338
  

1.818.935
63,6%

2.857.941
  

811.396
48%

1.689.047
  

Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ các bảng số liệu từ 3.1 đến 3.10 của Luận án 

Bảng số liệu 3.13 cho thấy giai đoạn từ 2005 - 2014, tổng số tiền thuế mà 

mỗi khu vực kinh tế đóng góp cho NSNN là khá chênh lệch, đối với khu vực kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đã nộp cho ngân sách là 811.396 tỷ đồng, khu vực kinh 

tế Nhà nƣớc là 1.428.077 tỷ đồng và khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc là 1.818.935 

tỷ đồng tƣơng ứng với các tỷ lệ đóng góp là: 23,1%; 35,1% và 44,8%. Tổng hợp 

các số liệu từ bảng số 3.3 và 3.8, nghiên cứu sinh xác định đƣợc tỷ trọng thuế trên 

GDP mà mỗi khu vực kinh tế sáng tạo ra: 

Tỷ trọng thuế trên 

GDP của mỗi khu 

vực kinh tế 
= 

Tổng số thuế mà khu vực đó đã nộp 

trong thời gian 10 năm 

Tổng số GDP mà khu vực đó đã thực 

hiện đƣợc trong 10 năm 

Nhƣ vậy, tỷ trọng thuế trên GDP của khu vực kinh tế Nhà nƣớc là:  

1.428.077 (tỷ đồng) 
= 19,1% 

7.453.424 (tỷ đồng) 
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Tỷ trọng thuế trên GDP của khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc là: 

1.818.935 (tỷ đồng) 
= 17,7% 

10.231.013 (tỷ đồng) 

Tỷ trọng thuế trên GDP của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là: 

 811.396 (tỷ đồng) 
= 19,6% 

 4.126.339 (tỷ đồng) 

Theo các tỷ lệ này rút ra đƣợc kết luận rằng khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài có tỷ trọng thuế trên GDP mà khu vực đó tạo là cao nhất (19,6%) tiếp 

đến là khu vực kinh tế Nhà nƣớc (19,1%) và thấp nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà 

nƣớc (17,7%). Để có thể động viên một cách đầy đủ và công bằng số tiền thuế nộp 

cho NSNN thì rõ ràng cần phải kiểm tra, quả lý công tác thu thuế đối với khu vực 

kinh tế ngoài Nhà nƣớc một cách tốt hơn nữa, nhƣ vậy sẽ tăng thu cho NSNN. 

Đối với tỷ trọng thuế nộp vào NSNN so với vốn đầu tƣ phát triển của mỗi 

thành phần kinh tế, sẽ đƣợc xác định bởi số thuế mà khu vực kinh tế đó nộp vào 

NSNN trong 10 năm, chia cho tổng số vốn đầu tƣ phát triển của khu vực kinh tế đó 

vào nền kinh tế Việt Nam cũng trong 10 năm từ 2005-2014. Luận án đã xác định 

đƣợc khu vực kinh tế Nhà nƣớc có tỷ lệ nộp thuế vào NSNN so với vốn đầu tƣ phát 

triển là thấp nhất, chỉ chiếm 46,8%, tiếp đó là khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài đạt tỷ lệ là 48%, khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc đạt tỷ lệ rất cao là 63,6%. 

Tại sao các tỷ lệ này lại có mức độ chênh lệch khá xa nhƣ vậy? mức độ 

chênh lệch về tỷ trọng thuế nộp vào NSNN so với vốn đầu tƣ phát triển của các khu 

vực kinh tế có sự chênh lệch rất lớn, bởi vì xuất phát từ nguyên nhân: số thuế mà 

mỗi khu vực kinh tế nộp vào NSNN tỷ lệ thuận với GDP mà khu vực đó tạo ra 

trong nền kinh tế, trong nội dung phân tính trƣớc, Luận án đã chỉ ra rằng nếu cùng 

một lƣợng vốn bỏ ra là nhƣ nhau thì tỷ trọng GDP mà khu vực kinh tế có vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài sáng tạo ra gấp 1,28 lần so với khu vực kinh tế Nhà nƣớc, và của khu 

vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc gấp 1,828 lần so với so với khu vực kinh tế Nhà nƣớc, 

nhƣ vậy tỷ trọng thuế nộp vào NSNN so với vốn đầu tƣ phát triển của khu vực kinh 
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tế ngoài Nhà nƣớc là cao hơn rất nhiều so với khu vực kinh tế Nhà nƣớc và khu vực 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (63,6%; 48% và 46,8%). 

Qua việc phân tích bảng số liệu này cho thấy mối tƣơng quan giữa tỷ trọng 

thuế trên GDP mà mỗi khu vực kinh tế sáng tạo ra, tỷ trọng thuế vào NSNN so với 

vốn đầu tƣ phát triển của mỗi khu vực kinh tế, khu vực kinh tế nào làm ăn hiệu 

quả, sáng tạo ra nhiều GDP hơn cho nền kinh tế thì cũng sẽ đóng góp nhiều thuế 

hơn cho NSNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7: Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN  

Để kinh tế phát triển bền vững thì cần phải thay đổi cấu trúc của nền kinh tế 

theo hƣớng tăng tỷ trọng đầu tƣ phát triển của khu vực kinh tế sản xuất kinh doanh 

có hiệu quả đồng thời giảm tỷ trọng vốn đầu tƣ của những khu vực kinh tế làm ăn 

kém hiệu quả, có tốc độ tăng trƣởng GDP thấp. Theo nhƣ các nội dung đã phân tích 

thì khu vực kinh tế Nhà nƣớc trong 10 năm từ 2005-2014 có tỷ lệ tạo ra GDP so với 

vốn đầu tƣ là rất thấp so với khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có 

vồn đầu tƣ nƣớc ngoài đứng ở mức trung bình của hai khu vực kinh tế này. Nghiên 

cứu sinh giả định rằng tỷ trọng vốn đầu tƣ trung bình của khu vực kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài là không thay đổi từ 2005-2014 (23,1%) và vốn đầu tƣ từ thành 

phần kinh tế Nhà nƣớc sẽ dịch chuyển sang thành phần kinh tế ngoài Nhà nƣớc 

(tổng vốn đầu tƣ của 3 khu vực kinh tế này là 100%), theo giả định này thì cấu trúc 

của nền kinh tế khi dịch chuyển vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế Nhà nƣớc sang khu 

vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc sẽ thay đổi nhƣ bảng số liệu 3.14. 
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3.2.2.3. Tương quan giữa GDP, thuế nộp cho NSNN và Nợ công khi cấu 

trúc nền kinh tế thay đổi 

Bảng 3.14: Cấu trúc của nền kinh tế khi dịch chuyển vốn đầu tư từ  

kinh tế Nhà nước sang khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (2005- 2014) 

Chỉ tiêu 
Khu vực kinh tế 

Nhà nƣớc 

Khu vực kinh tế 

ngoài Nhà nƣớc 

Khu vực KT có vốn 

ĐT nƣớc ngoài 

Hiện tại 3.045.338 39,6% 2.857.909 37,3% 1.778.977 23,1% 

KT Nhà nƣớc chiếm 

25% tổng vốn ĐT. 
1.920.556 25% 4.072.621 51,9% 1.778.977 23,1% 

KT Nhà nƣớc chiếm 

20% tổng vốn ĐT. 
1.536.445 20% 4.456.732 56,9% 1.778.977 23,1% 

KT Nhà nƣớc chiếm 

15% tổng vốn ĐT. 
1.152.333 15% 4.840.844 61,9% 1.778.977 23,1% 

KT Nhà nƣớc chiếm 

10% tổng vốn ĐT. 
768.222 10% 5.135.025 66,9% 1.778.977 23,1% 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán số liệu từ các bảng số 3.1 đến số 3.12 của Luận án 

Bảng số liệu 3.1 cho thấy trong giai đoạn 2005-2014 ba khu vực kinh tế 

Nhà nƣớc, ngoài Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ 

vào nền kinh tế lần lƣợt là: 3.045.338 tỷ đồng, 2.857.909 tỷ đồng và 1.778.977 tỷ 

đồng tƣơng ứng với tỷ trọng là 39,6%, 37,3% và 23,1% ở bảng số liệu 3.3 cho 

thấy trong 10 năm đó tổng GDP mà các khu vực kinh tế Nhà nƣớc, khu vực kinh 

tế ngoài Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tạo ra là 

7.453.424 tỷ đồng, 10.231.013 tỷ đồng và 4.126.339 tỷ đồng tƣơng ứng với tỷ lệ 

là 34,4%, 47,7% và 17,9%. Nếu khu vực kinh tế Nhà nƣớc chiếm tỷ lệ vốn đầu 

tƣ phát triển trung bình trong 10 năm là 25% tƣơng ứng với số vốn đầu tƣ là: 

1.920.556 tỷ đồng và khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc có số vồn đầu tƣ trong 10 

năm là: 4.072.621 tỷ đồng. GDP mà khu vực kinh tế Nhà nƣớc đã tạo ra trong 10 

năm tƣơng ứng với số vốn đầu tƣ là: 

7.453.424 (tỷ đồng) 
x 1.920.556 (tỷ đồng) = 4.700.535 (tỷ đồng) 

3.045.338 (tỷ đồng) 

GDP mà khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc tạo ra tƣơng ứng với số vốn đầu tƣ 

là: 4.072.621 tỷ đồng sẽ là: 
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 10.231.013 (tỷ đồng) 
x 4.072.621 (tỷ đồng) = 14.579.554 (tỷ đồng) 

 2.857.909 (tỷ đồng) 

Với phƣơng pháp tính toán tƣơng tự nhƣ vậy khi cho cấu trúc vốn đầu tƣ của 

khu vực kinh tế Nhà nƣớc giảm xuống 20%; 15% và 10% và tăng vốn đầu tƣ của 

khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc lên 56,9%; 61,9% và 66,9%, Luận án đƣợc kết quả 

tính toán của việc thay đổi GDP của các khu vực kinh tế và của nền kinh tế theo 

bảng số liệu 3.14: Kết quả thay đổi GDP của các thành phần kinh tế và của nền kinh 

tế khi thay đổi cấu trúc vốn đầu tƣ phát triển. 

Hình 3.8: Cấu trúc của nền kinh tế khi dịch chuyển vốn đầu tư 

từ kinh tế Nhà nước sang khu vực kinh tế ngoài Nhà nước  

Bảng 3.15: Kết quả thay đổi GDP của các thành phần kinh tế và của nền kinh tế 

khi thay đổi cấu trúc vốn đầu tư phát triển 

KT Nhà nƣớc KT ngoài Nhà nƣớc Đầu tƣ nƣớc ngoài 

Tổng Tỷ lệ ĐT 

(%) 
GDP 

Tỷ lệ ĐT 

(%) 
GDP 

Tỷ lệ ĐT 

(%) 
GDP 

39,6 7.543.424 37,3 10.231.013 23,1 4.126.339 21.438.775 

25 4.700.535 51,9 14.579.554 23,1 4.126.339 23.406.428 

20 3.805.774 56,9 15.955.100 23,1 4.126.339 23.887.213 

15 2.854.329 61,9 17.330.221 23,1 4.126.339 24.310.889 

10 1.902.886 66,9 18.383.895 23,1 4.126.339 24.413.120 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán số liệu từ các bảng số 3.1 đến số 3.14 của Luận án 
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Từ bảng số liệu này cho thấy nếu dịch chuyển vốn đầu tƣ phát triển của khu 

vực kinh tế Nhà nƣớc từ 39,6% tổng vốn đầu tƣ toán bộ nền kinh tế xuống còn 

25%, 20%, 15% và 10% tƣơng ứng với tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế 

ngoài Nhà nƣớc tăng lên lần lƣợt là 51,9%, 56,9%, 61,9% và 66,9% thì GDP lần 

lƣợt tăng thêm là 1.967.653 tỷ đồng, 2.448.438 tỷ đồng, 2.872.114 tỷ đồng và 

2.974.345 tỷ đồng. 

Theo kết quả tính toán của bảng số liệu 3.12 thì tỷ trọng đóng góp về thuế so 

với GDP mà các khu vực kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế ngoài Nhà nƣớc và khu vực có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài sáng tạo ra lần lƣợt là 19,1%, 17,7% và 19,6%. Nghiên cứu 

sinh sẽ căn cứ vào những tỷ lệ này để tính đƣợc số thuế mà các khu vực kinh tế phải 

nộp khi dịch chuyển vốn đầu tƣ từ khu vực kinh tế Nhà nƣớc sang khu vực kinh tế 

ngoài Nhà nƣớc. 

Nếu khu vực kinh tế Nhà nƣớc chiếm 25% tổng vốn đầu tƣ phát triển thì sẽ 

tạo ra 4.700.535 tỷ đồng GDP, vậy số tiền thuế mà khu vực này phải nộp là:  

4.700.535 (tỷ đồng) x 19,1% = 897.802 (tỷ đồng) 

Khi đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc tạo ra 14.579.554 tỷ đồng GDP, do 

đó số thuế mà khu vực này phải nộp là: 

 14.579.554 (tỷ đồng) x 17,7% = 2.580.581 (tỷ đồng) 

Với phƣơng pháp tính toán tƣơng tự nhƣ vậy, nghiên cứu sinh tính đƣợc 

kết quả khi vốn đầu từ phát triển ở khu vực kinh tế Nhà nƣớc giảm xuống 20%, 

15% và 10% thì số tiền thuế mà khu vực kinh tế Nhà nƣớc phải nộp là; 897.802 

tỷ đồng, 726.903 tỷ đồng, 545.176 tỷ đồng và 363.451 tỷ đồng. Khi đó số tiền 

thuế của khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc phải nộp là: 2.580.581 tỷ đồng, 

2.824.053 tỷ đồng, 3.067.449 tỷ đồng và 3.253.949 tỷ đồng. Tổng hợp các số 

liệu này, Luận án đƣa ra bảng số liệu 3.15 nói về tác động của việc dịch chuyển 

vốn đầu tƣ từ khu vực kinh tế Nhà nƣớc sang khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc 

đến GDP và Thuế. 
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Bảng 3.16: Tác động của việc dịch chuyển vốn đầu tư, từ thành phần kinh tế 

Nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đến GDP và thuế 

(giai đoạn 2005-2014) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Đóng góp vào GDP Thuế 

KV KT 

Nhà nƣớc 

KV KT 

ngoài Nhà 

nƣớc 

KT có vốn 

ĐT nƣớc 

ngoài 

KV KT 

Nhà nƣớc 

KV KT 

ngoài Nhà 

nƣớc 

KT có vốn 

ĐT nƣớc 

ngoài 

Hiện tại 7.453.424 10.231.013 4.126.339 1.428.077 1.818.935 811.396 

KT Nhà nƣớc chiếm 

25% tổng vốn ĐT 
4.700.535 14.579.554 4.126.339 897.802 2.580.581 811.396 

KT Nhà nƣớc chiếm 

20% tổng vốn ĐT 
3.805.774 15.955.100 4.126.339 726.903 2.824.053 811.396 

KT Nhà nƣớc chiếm 

15% tổng vốn ĐT 
2.854.329 17.330.221 4.126.339 545.176 3.067.449 811.396 

KT Nhà nƣớc chiếm 

10% tổng vốn ĐT 
1.902.886 18.383.895 4.126.339 363.451 3.523.949 811.396 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán số liệu từ các bảng số 3.1 đến số 3.15 của Luận án 

Khi dịch chuyển vốn đầu tƣ phát triển của khu vực kinh tế Nhà nƣớc từ 

39,6% xuống 25% và tăng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc lên 

51,9% thì tổng GDP mà cả 3 khu vực kinh tế tạo ra là: 

4.700.535(tỷ đồng) + 14.579.554(tỷ đồng) + 4.126.339(tỷ đồng) = 23.406.428 (tỷ đồng) 

Khi vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế Nhà nƣớc giảm xuống 20%, 15%, 10%; 

đồng thời tăng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc lên 56,9%, 61,9%, 

66,9% và giữ nguyên vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là 

23,1% thì tổng GDP của toán bộ nền kinh tế sẽ là 23.887.213 tỷ đồng, 24.310.889 

tỷ đồng và 24.413.120 tỷ đồng, nhƣ vậy so với lúc ban đầu khi vốn đầu tƣ của khu 

vực kinh tế nhà nƣớc là 39,6% thì GDP đã tăng lên một lƣợng lần lƣợt là: 1.967.653 

tỷ đồng, 2.448.438 tỷ đồng, 2.872.114 tỷ đồng và 2.974.345 tỷ đồng. 

Do tỷ trọng thuế trên GDP trung bình trong thời gian từ năm 2005-2014 của 

cả 3 khu vực kinh tế là: 18,4%, do đó tổng số tiền thuế cả ba khu vực kinh tế nộp 

cho Nhà nƣớc tăng thêm lần lƣợt là:  
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1.967.653 (tỷ đồng) x 18,4% = 362.048 (tỷ đồng) 

2.448.438 (tỷ đồng) x 18,4% = 450.512 (tỷ đồng) 

2.872.114 (tỷ đồng) x 18,4% = 528.468 (tỷ đồng) và 547.279 9 (tỷ đồng) 

Từ những số liệu này cho thấy khi thay đổi cơ cấu của nền kinh tế, bằng cách 

dịch chuyển vốn đầu tƣ từ khu vực sản xuất kinh doanh kém hiệu quả nhất là khu 

vực Nhà nƣớc sang khu vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất là khu vực kinh 

tế ngoài Nhà nƣớc và giữ nguyên tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài thì số tiền thuế thu đƣợc cho NSNN sẽ tăng lên, số tiền này sẽ 

càng tăng mạnh khi lƣợng vốn đầu tƣ từ khu vực kinh tế Nhà nƣớc càng giảm.  

Nghiên cứu sinh sẽ kết hợp 2 bảng số liệu 3.3 và 3.14 để xác định sự biến 

động của GDP của nền kinh tế khi thay đổi cơ cấu kinh tế bằng cách dịch chuyển 

vốn đầu tƣ từ khu vực kinh tế Nhà nƣớc sang khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc (giữ 

nguyên khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài). 

Theo bảng số liệu 3.3 thì trong 10 năm từ 2005-2014 tăng trƣởng về số tuyệt 

đối của GDP toàn bộ nền kinh tế là: 

3.937.856 (tỷ đồng) - 914.001(tỷ đồng) = 3.023.855 (tỷ đồng) 

Nếu tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế Nhà nƣớc lần lƣợt là: 25%; 

20%; 15%; 10% thì GDP của toán bộ xã hội sẽ tăng thêm lần lƣợt là: 

3.023.855 (tỷ đồng) + 1.967.653 (tỷ đồng) = 4.991.508 (tỷ đồng) 

3.023.855 (tỷ đồng) + 2.448.438 (tỷ đồng) = 5.472.293 (tỷ đồng) 

3.023.855 (tỷ đồng) + 2.872.114 (tỷ đồng) = 5.895.969 (tỷ đồng) 

3.023.855 (tỷ đồng) + 2.974.345 (tỷ đồng) = 5.998.200 (tỷ đồng) 

Trong giai đoạn từ 2005-2014, tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân của nền 

kinh tế là: 6,12% tƣơng ứng với lƣợng GDP tăng thêm là 3.023.855 tỷ đồng, nhƣ 

vậy nếu GDP tăng thêm là 4.991.508 tỷ đồng thì tốc độ tăng trƣởng bình quân của 

nền kinh tế sẽ là:  

 4.991.508 (tỷ đồng) 
x 6,12 (%) = 10,1 (%) 

 3.023.855 (tỷ đồng) 

Bằng phƣơng pháp tính tƣơng tự nhƣ vậy, thì khi vốn đầu tƣ của khu vực 

kinh tế Nhà nƣớc là 20%; 15% và 10% ứng với vốn đầu tƣ phát triển của khu vực 
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kinh tế ngoài Nhà nƣớc là 56,9%; 61,9% và 66,9% thì tốc độ tăng trƣởng bình quân 

của kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005-2014 lần lƣợt là: 11,7%; 11,93% và 12,1%. 

Hình 3.9: Tác động của việc dịch chuyển vốn đầu tư, từ thành phần  

kinh tế Nhà nước sang thành phần KT ngoài Nhà nước đến GDP và thuế  

3.2.3. Đánh giá chung về tác động của chính sách thuế đến mục tiêu phát 

triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2005 - 2014 

3.2.3.1. Mục tiêu và quan điểm của Nhà nước để phát triển kinh tế bền 

vững ở Việt Nam 

* Quan điểm của Nhà nước về phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam 

Tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế. Tập 

trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng 

nền kinh tế thị trƣờng hiện đại, hội nhập quốc tế, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều 

thành phần kinh tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo quy luật thị trƣờng, cạnh tranh 

bình đẳng, minh bạch. 

Bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô và 

không ngừng nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển 

hài hoà giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh 

tế tri thức, kinh tế xanh. 

* Mục tiêu của Nhà nước về phát triển kinh tế bền vững 

Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trƣởng kinh tế ngày càng cao 

hơn. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lƣợc, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
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mới mô hình tăng trƣởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Nâng cao 

vị thế của nƣớc ta trên trƣờng quốc tế. Tiếp tục xây dựng nền tảng để sớm đƣa nƣớc 

ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại. 

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ 

mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế. 

Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng đồng bộ, hiện đại trên cơ 

sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh tế quốc tế 

sâu rộng. Hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các 

giải pháp để phát triển, vận hành thông suốt, hiệu quả các loại thị trƣờng và bảo 

đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Việc xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch, phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và quản lý giá phải theo cơ 

chế thị trƣờng.  

Nhà nƣớc bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh 

của ngƣời dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tạo môi trƣờng đầu tƣ, 

kinh doanh an toàn, thuận lợi; kiểm soát tốt độc quyền kinh doanh. Đặt doanh 

nghiệp nhà nƣớc hoạt động theo cơ chế thị trƣờng. Tập trung phát triển hạ tầng kinh 

tế - xã hội, nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ. 

Đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trƣờng hàng hoá, dịch 

vụ, tài chính, tiền tệ, bất động sản, lao động, khoa học, công nghệ... đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng trong nƣớc và 

phát triển đồng bộ, hiệu quả hệ thống phân phối. 

Phát triển thị trƣờng tài chính, các thị trƣờng mua bán nợ, công cụ tài chính 

phái sinh, cho thuê tài sản... Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trƣờng tiền tệ; mở 

cửa thị trƣờng tín dụng và dịch vụ ngân hàng đáp ứng phối hợp hiệu quả giữa chính 

sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính sách khác để bảo đảm ổn định kinh tế 

vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. 

Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm giá trị 

đồng tiền Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối; điều hành lãi suất, tỷ giá theo tín hiệu thị 

trƣờng. Tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an 

toàn hệ thống; thực hiện công khai, minh bạch và áp dụng chuẩn mới về quản trị 

ngân hàng theo thông lệ quốc tế. 
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Quản lý chặt chẽ thu, chi NSNN, động viên hợp lý các nguồn lực. Tăng tỷ 

trọng thu nội địa và xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, hiện đại. Cơ cấu lại chi 

NSNN, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thƣờng xuyên, chi đầu tƣ và chi trả nợ, phấn 

đấu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách. 

 Tăng cƣờng quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay, từng bƣớc giảm dần hạn 

mức cấp bảo lãnh Chính phủ, vay về cho vay lại; kiểm soát chặt chẽ các khoản vay 

của chính quyền địa phƣơng; xác định trần nợ công phù hợp để có thêm nguồn lực 

cho đầu tƣ phát triển và bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Bố trí nguồn lực tài 

chính Nhà nƣớc phù hợp để tham gia và thúc đẩy đầu tƣ của khu vực ngoài Nhà 

nƣớc. Điều chỉnh phân bổ vốn đầu tƣ Nhà nƣớc gắn với phân cấp phù hợp giữa 

Trung ƣơng và địa phƣơng. 

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 

cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh 

Đổi mới mô hình tăng trƣởng theo hƣớng phát triển nhanh, bền vững trong 

điều kiện kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu 

quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, tăng cƣờng 

ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

trong và ngoài nƣớc, không ngừng nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, sức 

cạnh tranh. 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả đề án tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế và 

cơ cấu lại các ngành, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển 

nông nghiệp công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.  

Phát triển bền vững công nghiệp với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị 

bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trƣờng; tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm 

công nghiệp, xây dựng nền “công nghiệp xanh”, ƣu tiên phát triển các ngành, các 

công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trƣờng, đẩy mạnh phát triển công nghệ cao 

tại các đô thị lớn. Từng bƣớc phát triển ngành công nghiệp môi trƣờng. 

Khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới, tập trung phát triển sản 

phẩm có lợi thế so sánh, giá trị gia tăng cao và có khả năng tham gia hiệu quả vào 

chuỗi giá trị toàn cầu. Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển các 

vùng sản xuất quy mô lớn với hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng 
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vùng và đặc điểm của từng sản phẩm. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo 

hƣớng xây dựng nền nông nghiệp hàng hoá lớn; tăng cƣờng ứng dụng tiến bộ 

khoa học, công nghệ, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm 

an ninh lƣơng thực quốc gia.  

Nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng, chuyển đổi mô hình tăng trƣởng chủ yếu 

theo chiều rộng sang kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở khai 

thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các thành tựu khoa học và công 

nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động và nâng cao sức cạnh tranh của các sản 

phẩm hàng hóa và dịch vụ, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung và hiệu quả 

của vốn đầu tƣ nói riêng. 

Căn cứ vào thực tiễn hiện nay ở nước ta và đặt trong bối cảnh của mục tiêu 

phát triển kinh tế bền vững của đất nước thì quan điểm của Luận án đối với mục 

tiêu về phát triển kinh tế bền vững chính là đạt được sự tăng trưởng cao của GDP 

trong thời gian dài với cơ cấu kinh tế hợp lý để tạo ra nhiều giá trị thặng dư cho 

nền kinh tế, tỷ lệ nợ công thấp và giảm dần bội chi NSNN, đảm bảo ổn định kinh tế 

vĩ mô và tránh được rủi ro về khủng hoảng nợ công trong tương lai, đồng thời sử 

dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực về vốn về tài nguyên thiên nhiên; đáp ứng 

được yêu cầu nâng cao đời sống của nhân dân, tránh được sự suy thoái kinh tế 

trong tương lai, tránh để lại gánh nặng nợ nần lớn cho các thế hệ mai sau. 

3.2.3.2. Mục tiêu của Nhà nước đối với việc cải cách chính sách thuế giai 

đoạn 2011-2020 

* Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu 

quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; mức động 

viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nƣớc và là một trong những 

công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Nhà nƣớc. Xây dựng ngành 

thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí 

thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: 

thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa 

học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lƣợng, liêm chính; ứng 

dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao. 
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 Mục tiêu cụ thể đối với quá trình cải cách chính sách thuế giai đoạn 

2011- 2020 

Mục tiêu cụ thể đối với quá trình cải cách chính sách thuế nhằm hƣớng tới 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bao gồm hai nội dung đó là cải cách chính 

sách thuế và về cải cách quản lý thuế, hai nội dung này thể hiện quan điểm cụ thể 

của Nhà nƣớc về sửa đổi chính sách thuế nhằm đạt đƣợc các yêu cầu cơ bản của hệ 

thống thuế hiện đại, tiệm cận và phù hợp với điều kiện nƣớc ta trong điều kiện hiện 

nay và trong tƣơng lai. 

Một là: Cải cách chính sách thuế 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hành chính thuế; thực 

hiện cơ chế liên thông giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính 

khác có liên quan, nhằm tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng 

ký kinh doanh, đăng ký khai thuế của doanh nghiệp và ngƣời dân, mục tiêu cải cách 

chính sách thuế gồm các mục tiêu nhỏ hơn đó là: 

- Xây dựng và thực hiện chính sách huy động từ thuế, phí và lệ phí hợp lý 

nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ 

sản xuất trong nƣớc, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tƣ nhất là đầu tƣ áp 

dụng công nghệ cao, vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt 

khó khăn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo cho nền kinh 

tế tăng trƣởng cao, bền vững, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, 

đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết hợp lý của NSNN. 

- Hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí đƣợc sửa đổi bổ sung phù hợp với 

định hƣớng phát triển kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc; góp phần chủ 

động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu 

hút đầu tƣ của các thành phần kinh tế và đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam; bảo hộ 

hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nƣớc phù 

hợp với các cam kết thông lệ quốc tế. 

- Hệ thống chính sách thuế đƣợc xây dựng, hoàn thiện bảo đảm minh bạch, 

rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát 

các nguồn thu mới phát sinh và cơ cấu lại theo hƣớng tăng nguồn thu nội địa (không 
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kể thu từ dầu thô) đến năm 2015 đạt trên 70% tổng thu ngân sách nhà nƣớc và đến 

năm 2020 đạt trên 80% tổng thu ngân sách nhà nƣớc. 

- Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2011-2015 khoảng 23-

24% GDP, trong đó tỷ lệ động viên từ thuế, phí và lệ phí khoảng 22-23% GDP; tốc 

độ tăng trƣởng số thu thuế, phí và lệ phí bình quân hàng năm đạt từ 16-18%/năm. 

- Giai đoạn 2016-2020: Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nƣớc và tỷ lệ động 

viên từ thuế, phí và lệ phí trên GDP ở mức hợp lý theo hƣớng giảm mức động viên 

về thuế trên một đơn vị hàng hóa, dịch vụ để khuyến khích cạnh tranh, tích tụ vốn 

cho sản xuất kinh doanh. 

- Chuyển thuế môn bài thành một khoản thu lệ phí quản lý hoạt động kinh 

doanh hàng năm; hoàn thiện các chế độ chính sách thu ngân sách nhà nƣớc từ tài 

nguyên, khoáng sản quốc gia nhƣ: thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản và thu từ dầu khí. 

Hai là: Về cải cách quản lý thuế  

Đối với mục tiêu cải cách quản lý thuế, sẽ bao hàm hai nội dung chính đó là 

hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế và các chỉ tiêu cụ thể về quản lý thuế: 

- Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phƣơng pháp quản lý, thủ 

tục hành chính theo định hƣớng chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ 

máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng 

cƣờng công tác tuyên tuyền, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho ngƣời nộp thuế; nâng cao 

năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của ngƣời nộp 

thuế; ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý thuế, phấn đấu đƣa Việt Nam thuộc nhóm các nƣớc hàng 

đầu khu vực Dna trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020. 

- Các chỉ tiêu cụ thể về quản lý thuế 

+ Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế để phấn đấu đến năm 

2020 là một trong bốn nƣớc đứng đầu khu vực Đông Nam Á đƣợc xếp hạng có mức 

độ thuận lợi về thuế. 

+ Đến năm 2020 tối thiểu có: 90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế 

điện tử; 65% doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế qua mạng internet; 80% số 

ngƣời nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp. 
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+ Tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải nộp tối thiểu là 

95%; tỷ lệ tờ khai thuế đúng hạn đạt tối thiểu là 95%; tỷ lệ tờ khai thuế đƣợc kiểm 

tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế đạt tối thiểu là 100%. 

3.2.3.3. Những kết qủa đạt được của chính sách thuế đối với mục tiêu 

phát triển kinh tế bền vững 

 

Hình 3.10: Tỷ lệ tăng trưởng GDP của toàn bộ nền kinh tế, của các thành 

phần kinh tế và tăng trưởng về thuế giai đoạn 2005-2014 

Hệ thống chính sách thuế Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và của nền kinh tế. 

Hệ thống chính sách thuế đã bao quát các nguồn thu, tiếp tục phát huy vai trò 

thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN, đảm bảo tỷ lệ động viên hợp lý về thuế và 

phí vào NSNN, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nƣớc và đảm bảo nguồn tài chính 

cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc.  
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Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và hợp tác quốc tế về thuế, 

hệ thống chính sách thuế đã có một số sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo các chuẩn 

mực quốc tế, nhƣng vẫn đảm bảo thực hiện bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn, có điều 

kiện, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm lợi 

ích quốc gia. Thực hiện các cam kết quốc tế song phƣơng, đa phƣơng và đảm bảo 

phù hợp thông lệ chung của quốc tế, hệ thống chính sách thuế đã có những sửa đổi, 

bổ sung phù hợp với lộ trình đã cam kết. Hệ thống thuế góp phần tạo môi trƣờng 

pháp lý bình đẳng, công bằng. Áp dụng hệ thống thuế thống nhất không phân biệt 

các thành phần kinh tế khác nhau. 

Trên cơ sở thực hiện chức năng huy động nguồn thu cho NSNN, điều tiết 

nền kinh tế xã hội, có thể nói, trong thời gian qua, hệ thống chính sách thuế Việt 

Nam đã có các tác động rất tích cực đối với việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển và 

nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, của nền kinh tế trong tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế. Các quy định cụ thể trong các sắc thuế vừa thể hiện rõ 

quan điểm của Nhà nƣớc trong việc sử dụng chính sách thuế nhƣ một công cụ quan 

trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững đồng thời cũng làm cho 

chính sách thuế Việt Nam gắn với thực tiễn hơn, phù hợp với các thông lệ quốc tế. 

Các tác động chính của chính sách thuế Việt Nam đƣợc thể hiện theo các nội dung 

chính sau: 

- Huy động nguồn thu chủ yếu cho NSNN để phục vụ cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc: Trên cơ sở mở rộng phạm vi điều tiết, xây 

dựng mức điều tiết hợp lý, có tính đến việc bồi dƣỡng và tái tạo nguồn thu, hạn 

chế đến mức thấp nhất việc thất thu, trốn lậu và gian lận thuế, hệ thống chính sách 

thuế Việt Nam thời gian qua đã phát huy tốt vai trò huy động nguồn thu chủ yếu 

của NSNN.  

- Nguồn thu từ thuế đƣợc hình thành trên cơ sở sự phát triển của nền kinh tế 

và nguồn thu này sẽ quay trở lại để phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế. Chính 

vì vậy, nguồn thu thuế ngày càng lớn và tăng trƣởng ổn định ở Việt Nam thời gian 

qua là một tín hiệu tốt cho thấy sự phát triển ổn định của nền kinh tế và sự hoàn 

thiện dần của hệ thống chính sách thuế cũng nhƣ công tác quản lý thu thuế.  



101 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế: Trong 

điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO, chính sách thuế Việt Nam thời gian 

gần đây đã vận dụng các nội dung mà WTO không cấm kết hợp với các chính sách 

khác tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tƣ, đổi mới dây chuyền công nghệ, áp 

dụng công nghệ mới, công nghệ sạch, nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả sản xuất 

và năng lực cạnh tranh của mình.  

- Thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài và đƣa nền kinh tế nhanh chóng hội nhập với 

nền kinh tế khu vực và thế giới: Việt Nam đã có những bƣớc tiến vƣợt bậc về hội 

nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua. Chính sách thuế Việt Nam cũng đã có 

những thay đổi kịp thời phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của các tổ 

chức quốc tế mà Việt Nam có tham gia. Thông qua đó, chính sách thuế Việt Nam 

cũng đã có tác động nhất định đến việc thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài và đƣa nền kinh 

tế hội nhập đầy đủ và sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 

Vai trò của chính sách thuế đối với sự ổn định và phát triển bền vững của nền 

kinh tế Việt Nam có thể đƣợc nhìn thấy rõ ràng nhất trong thời gian 2008 - 2009, 

khi mà cả thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ gây suy giảm kinh tế. 

Các chính sách ƣu đãi, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Việt Nam trong năm 2009, 

2010 đã có tác dụng rõ rệt. Với gần 30.000 tỷ đồng tiền thuế đƣợc để lại hỗ trợ cho 

nền kinh tế trong thời gian này, nền kinh tế Việt Nam đã dần ổn định, nhanh chóng 

vƣợt qua đƣợc khủng hoảng và tạo đà cho sự phát triển.  

 Chính sách thuế Việt Nam đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng hợp lý 

Thông qua các quy định đối tƣợng chịu thuế, đối tƣợng không chịu thuế, sự 

phân biệt về thuế suất gữa các hoạt động chịu thuế và các ƣu đãi, miễn giảm về 

thuế, thời gian qua hệ thống chính sách thuế Việt Nam cũng đã có các tác động tích 

cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nƣớc. Với các tác động khuyến khích 

hoặc hạn chế đối với một hoạt động sản xuất kinh doanh nào đó, chính sách thuế đã 

có các tác động trực tiếp đến quá trình đầu tƣ vốn, lựa chọn lĩnh vực đầu tƣ, lựa 

chọn hoạt động sản xuất kinh doanh, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, tạo ra hiệu quả 

sản xuất kinh doanh cao nhất của các doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ… trên cơ sở đó, 



102 

đã tạo ra một sự chuyển dịch về đầu tƣ, chuyển dịch về vốn, về lao động và chuyển 

dịch về cơ cấu kinh tế của đất nƣớc theo hƣớng hợp lý hơn trên cơ sở định hƣớng 

của Nhà nƣớc. 

Thực tế tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam nói trên cho thấy, sự 

chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế đã đi đúng hƣớng theo 

mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của một nƣớc công nghiệp. Trong các đòn 

bẩy mà Nhà nƣớc Việt Nam đã sử dụng để tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đó, 

công cụ chính sách thuế đã có đóng góp quan trọng thể hiện trên các lĩnh vực nhƣ: 

tuân thủ và phục vụ đầy đủ theo định hƣớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý 

thông qua các quy định về chính sách; huy động ngày càng hợp lý và tăng trƣởng 

nguồn thu cho NSNN tài trợ cho mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tác động trực 

tiếp đến tổng cung, tổng cầu, sự phân bổ nguồn lực trong xã hội để đạt đƣợc cơ cấu 

kinh tế hợp lý nhất… 

 Hệ thống chính sách thuế Việt Nam thời gian qua đã góp phần thực hiện 

phân phối lại thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. 

Việc ban hành Luật thuế TNCN thay cho Pháp lệnh thuế thu nhập đối với 

ngƣời có thu nhập cao cùng với việc giảm thuế TNDN, quy định các mức thuế suất 

thuế TTĐB, các ƣu đãi, miễn, giảm thuế của chính sách thuế Việt Nam thời gian 

quan đã có các tác động nhất định đối với việc phân phối lại thu nhập thông qua 

công cụ thuế. Những ngƣời có thu nhập cá nhân từ các nguồn nhƣ tiền lƣơng, tiền 

công, kinh doanh, chuyển nhƣợng vốn, chuyển nhƣợng bất động sản, nhƣợng quyền 

thƣơng mại, quà biếu, trúng thƣởng, thừa kế đã phải chịu thuế TNCN theo quy định 

của Luật thuế này. Bên cạnh đó, quy định về giảm trừ gia cảnh cho bản thân ngƣời 

nộp thuế và các cá nhân phụ thuộc, quy định các trƣờng hợp miễn thuế, giảm trừ 

khác của thuế TNCN cũng đã làm cho quá trình phân phối lại thu nhập trong xã hội 

đảm bảo đƣợc các yêu cầu công bằng xét theo chiều ngang và cả về chiều dọc. 

Đồng thời, thuế TTĐB có quy định mức thuế suất cao đánh chủ yếu vào các hàng 

hóa, dịch vụ có tính chất cao cấp, phục vụ chủ yếu cho những ngƣời có thu nhập 

cao cũng có tác dụng trong việc huy động một phần thu nhập của những ngƣời có 

thu nhập cao khi tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ này, hƣớng dẫn tiêu dùng, điều tiết 
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sản xuất, phân bổ lại nguồn lực trong xã hội, đảm bảo sự phân phối và sử dụng thu 

nhập công bằng, hợp lý hơn. Mặt khác, việc giảm thuế suất thuế TNDN, quy định 

không đánh thuế GTGT cho những ngƣời có thu nhập dƣới mức lƣơng tối thiểu của 

công chức nhà nƣớc… cũng có các tác dụng tƣơng tự. 

Hệ thống chính sách thuế Việt Nam đã có tác dụng khuyến khích việc 

khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường tự nhiên 

Thực trạng các quy định của các sắc thuế liên quan đến môi trƣờng hiện 

hành nhƣ thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế TNDN và các khoản phí, lệ phí khác 

trong hệ thống thuế Việt Nam đã tạo thêm nguồn thu cho NSNN, góp một phần chi 

đầu tƣ giải quyết các vấn đề về môi trƣờng, đồng thời góp phần thay đổi nhận thức 

và hành vi của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác sử dụng tiết kiệm có hiệu quả 

đối với tài nguyên thiên nhiên khoáng sản trong thời gian qua. 

Việc quy định ƣu đãi thuế đối với lĩnh vực môi trƣờng đã làm cho các doanh 

nghiệp có ý thức hơn trong việc tìm các biện pháp nhằm hạn chế tác động bất 

lợi do hoạt động sản xuất của mình gây ra cho môi trƣờng; quan tâm áp dụng 

các công nghệ sản xuất tiên tiến để giảm bớt xả thải chất độc hại ra môi 

trƣờng. Thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ sạch vào sản 

xuất, nghiên cứu sử dụng nguyên liệu thay thế nguyên liệu hoá thạch để sản 

xuất các sản phẩm thân thiện môi trƣờng, thay thế các sản phẩm gây ô nhiễm 

môi trƣờng [31]. 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc của các chính sách thuế hiện hành của Việt 

Nam xét trên khía cạnh tác động đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt 

Nam đƣợc nêu ra ở trên, đối chiếu với các nội dung và mục tiêu phát triển kinh tế 

bền vững của đất nƣớc và các kỳ vọng từ hệ thống chính sách thuế, có thể thấy, 

chính sách thuế Việt Nam hiện hành có một số điểm còn hạn chế trên khía cạnh 

này. Các hạn chế này cũng chính là các điểm cần phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện 

của hệ thống chính sách thuế ở Việt Nam thời gian tới để đảm bảo chính sách thuế 

tham gia góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền 

vững ở Việt Nam. Các hạn chế đồng thời là các vấn đề cần đổi mới, hoàn thiện 

chính sách thuế bao gồm: 
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3.2.3.4. Những hạn chế của chính sách thuế đối với mục tiêu phát triển 

kinh tế bền vững tại Việt Nam 

Trong giai đoạn nghiên cứu của luận án từ năm 2005 - 2014, chính sách thuế 

vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao về thực hiện chức năng huy động 

nguồn thu chủ yếu cho NSNN, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. 

Mặc dù số thu từ thuế, phí, lệ phí ngày càng tăng qua các năm nhƣng sức ép 

về nhu cầu chi tiêu của NSNN cùng với tình trạng thâm hụt ngân sách đã đặt ra một 

yêu cầu tăng thu cho hệ thống chính sách thuế. Chính vì vậy, nội dung cần đổi mới, 

hoàn thiện chính sách thuế là hƣớng đến tái cấu trúc nguồn thu thuế, đảm bảo tính 

bền vững hơn cho ngân sách trong dài hạn.  

Nguồn thu của NSNN nói chung và nguồn thu thuế nói riêng là một trong 

nguồn vốn quan trọng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế và quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam, do đó 

đòi hỏi hệ thống thuế phải coi trọng mục tiêu tăng thu. Trên thực tế, cơ sở để 

tạo nguồn thu cho NSNN thông qua chính sách phụ thuộc chủ yếu vào tiềm lực 

của nền kinh tế, chính sách thuế chỉ là công cụ để Nhà nƣớc có thể huy động 

đƣợc nguồn thu từ tiềm lực đó. Tuy nhiên, nếu chính sách thuế đƣợc xây dựng 

hợp lý thì khả năng khai thác nguồn thu tối đa đồng thời tiếp tục tạo điều kiện 

cho nền kinh tế phát triển là một giải pháp tốt nhất [30]. 

3.2.3.5. Các nguyên nhân chủ yếu của thực trạng về chính sách thuế tác 

động đến công tác thu và tăng trưởng kinh tế 

Thiếu sự đồng bộ, triệt để trong việc cải cách các chính sách kinh tế xã hội 

khác có liên quan đến các Luật thuế.  

Trong thời gian qua vẫn diễn ra tình trạng thiếu sự đồng bộ, triệt để trong 

việc cải cách các chính sách kinh tế xã hội khác có liên quan đến các Luật thuế, 

Luật quản lý đất đai, thu nhập của ngƣời dân. Một số Luật có ảnh hƣởng đến hệ 

thống thuế chậm đƣợc sửa đổi, bổ sung. Chế độ kế toán doanh nghiệp, chủ yếu là 

Chế độ kế toán đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chế độ kế toán đối với hộ kinh 

doanh cá thể còn chƣa tạo điều kiện cho việc hạch toán kế toán tính thuế đơn giản 

và thuận lợi. 

- Do phải triển khai các biện pháp ứng phó với khủng hoảng kinh tế nên đã 

phát sinh các đặc thù trong chính sách thuế, một số nội dung dự kiến cải cách chính 
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sách thuế nhƣ thống nhất thuế suất thuế Giá trị gia tăng từ 5% và 10% thành một 

mức thuế suất để đơn giản, minh bạch trong tính thuế và quản lý thuế phải tạm hoãn 

lại để tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh của một số ngành kinh tế 

trọng điểm.  

- Cơ chế quản lý Nhà nƣớc đối với các dịch vụ công còn chậm đƣợc hoàn 

thiện và đổi mới dẫn đến việc hoàn thiện chính sách thu và quản lý thu đối với các 

loại phí, lệ phí còn chƣa đƣợc hoàn thiện theo dự kiến. 

- Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trong công tác xây dựng chính 

sách thuế là việc dự báo, phân tích đánh giá bối cảnh, định hƣớng phát triển kinh tế 

xã hội và khả năng áp dụng chƣa sát. 

 Tính ổn định của hệ thống chính sách thuế chưa cao 

Một hệ thống chính sách thuế thƣờng có yêu cầu về tính linh hoạt, tức là hệ 

thống thuế phải có sự thay đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với các diễn biến kinh tế, 

xã hội trong từng thời kỳ để đảm bảo tính thích ứng và điều tiết kịp thời trong từng 

thời kỳ đó theo định hƣớng của Nhà nƣớc. Tuy nhiên, nếu hệ thống chính sách thuế 

đó đƣợc thay đổi, bổ sung nhanh và nhiều lần trong ngắn hạn thì lại không đáp ứng 

đƣợc yêu cầu chắc chắn, ổn định. Thực tế ở Việt Nam, các sắc thuế thƣờng đƣợc 

sửa đổi, bổ sung trong phạm vi từ 3 đến 4 năm một lần, đây cũng là khoảng thời 

gian mà các tác động thực sự của chính sách thuế bắt đầu thể hiện, khoảng thời gian 

mà các thay đổi thích ứng của nền kinh tế, xã hội với chính sách thuế cũ bắt đầu 

đƣợc sắp xếp lại. Khi đó, sự thay đổi, bổ sung của chính sách thuế lại gây ra một tác 

động mới, một sự thay đổi mới, tạo ra sự mất ổn định, thiếu tính dài hạn xét trên góc 

độ điều tiết, quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.  

Các quy định của chính sách thuế, về quản lý thuế và thủ tục hành 

chính thuế vẫn gây ra những trở ngại cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ 

pháp luật thuế 

Cơ chế quản lý thuế ở Việt Nam đã đƣợc hoàn thiện dần và chuyển sang cơ 

chế ngƣời nộp thuế tự khai, tự nộp thuế vào NSNN, phát huy đƣợc vai trò chủ động, 

ý thức tự giác và tự chịu trách nhiệm của ngƣời nộp thuế, thủ tục hành chính thuế rõ 

ràng hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngƣời nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế 
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của mình. Tuy nhiên, theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả đánh giá, 

xếp loại của các định chế tài chính quốc tế lớn, thủ tục hành chính thuế Việt Nam 

vẫn là rào cản lớn, ảnh hƣởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và khả năng 

cạnh tranh của nền kinh tế.  

3.3. TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ SẮC THUẾ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

3.3.1. Đánh giá vai trò của chính sách thuế giá trị gia tăng trong thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam 

3.3.1.1. Tác động tích cực của thuế giá trị gia tăng trong thực hiện mục 

tiêu phát triển kinh tế bền vững 

Thuế GTGT là nguồn thu quan trọng, ổn định, bảo đảm tỷ lệ động viên hợp lý 

cho NSNN nhằm đáp ứng nguồn tài chính cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. 

Thuế giá trị gia tăng với phạm vi điều chỉnh rất rộng, bao quát hầu hết các 

hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam và đánh 

trên tất cả các giai đoạn luân chuyển của chúng, nên có số thu lớn, góp phần quan 

trọng vào tổng thu của NSNN, phục vụ cho nhu cầu chi tiêu phát triển kinh tế, xã 

hội của Nhà nƣớc. Thuế GTGT đƣợc nộp vào ngân sách kịp thời, ngay trong kỳ 

phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ nên thuế GTGT tạo đƣợc nguồn thu 

thƣờng xuyên, đều đặn và ổn định cho NSNN. 

Từ khi đƣa vào áp dụng ở Việt Nam đến nay, số thu từ thuế GTGT thƣờng 

chiếm khoảng trên dƣới 30% tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí của NSNN. Trong các 

năm từ 2008 đến nay, mặc dù kinh tế trong nƣớc gặp nhiều khó khăn, do ảnh hƣởng 

bởi kinh tế thế giới nhƣng số thu từ thuế GTGT vẫn đƣợc đảm bảo.  

- Việc sửa đổi, giảm bớt các nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế đã tạo 

điều kiện cho việc tính thuế, khấu trừ thuế đƣợc liên hoàn giữa các khâu trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh. 

- Việc sắp xếp, điều chỉnh lại hợp lý các nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 

5% và 10% đã góp phần nâng cao sự minh bạch về chính sách, nâng cao hiệu quả quản 

lý của cả cơ quan thuế và ngƣời nộp thuế, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch 

vụ Việt Nam trên thị trƣờng quốc tế, góp phần sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. 



107 

Chính sách thuế GTGT đã có tác động đến việc khuyến khích đầu tư, đổi mới 

công nghệ, tài sản cố định, phát triển sản xuất, kinh doanh và khuyến khích xuất 

khẩu. Thể hiện: 

Quá trình hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tƣ đã tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp phát triển công nghệ, đầu tƣ, đổi mới TSCĐ, góp phần thúc đẩy vốn 

đầu tƣ xã hội tăng trƣởng. Áp dụng thuế suất 0% đối với vận tải quốc tế (trƣớc đó 

không thuộc diện chịu thuế GTGT) đã tạo điều kiện để khuyến khích phát triển hoạt 

động vận tải quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Cùng với đó, việc áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tạo 

điều kiện để doanh nghiệp hạ giá hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trƣờng quốc tế, từ đó khuyến khích xuất khẩu tăng trƣởng mạnh qua 

các năm. 

Thuế GTGT ở Việt Nam trong thời gian qua đã có sự linh hoạt, góp phần 

giúp nền kinh tế và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển. 

 Trong giai đoạn kinh tế Việt Nam gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng tài 

chính tiền tệ thế giới năm 2008, Chính phủ đã kịp thời đƣa ra các thay đổi về chính 

sách thuế nhằm chống suy giảm kinh tế. Đối với thuế GTGT đã giảm 50% thuế suất 

thuế cho 19 nhóm mặt hàng, gia hạn nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu, cho 

phép hoàn 90% thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu khi chƣa có chứng từ thanh toán 

qua ngân hàng 

3.3.1.2. Hạn chế của thuế giá trị gia tăng trong thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế bền vững 

Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định không khống chế thời 

gian khấu trừ đối với hóa đơn đầu vào là chƣa thực sự hợp lý bởi vì, nếu không 

khống chế thời gian hoặc để thời gian quá dài có thể lại làm cho doanh nghiệp chậm 

trễ trong việc tiến hành các thủ tục, gây khó khăn trong công tác quản lý thuế nói 

riêng, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. Bên cạnh 

đó, việc tiến hành kê khai muộn cũng không phải là điều có lợi cho doanh nghiệp, do 

các hóa đơn chứng từ càng để lâu thì càng khó xử lý. Vì vậy, thời hạn để khấu trừ 

thuế GTGT đầu vào trên hóa đơn, chứng từ bỏ sót không nên bãi bỏ mà nên khống 
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chế trong thời hạn 1 năm (không áp dụng đối với chứng từ nộp thuế GTGT khâu 

nhập khẩu, hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tƣ). 

Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định các trƣờng hợp hoàn 

thuế phổ biến nhƣ có thuế GTGT đầu vào chƣa đƣợc khấu trừ hết; có hoạt động 

xuất khẩu hoặc có đầu tƣ vào dự án, để đƣợc hoàn thuế, các doanh nghiệp ngoài 

việc phải đáp ứng hồ sơ theo quy định còn phải thỏa mãn các tiêu chuẩn về thời 

gian (12 tháng hoặc 4 quý chƣa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào) hoặc tiêu chuẩn 

về số thuế đầu vào chƣa đƣợc khấu trừ (phải từ 300 triệu đồng trở lên). Quy định 

này sẽ ảnh hƣởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và không bình đẳng trong nghĩa 

vụ thuế GTGT giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế.  

3.3.2. Đánh giá vai trò của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam 

3.3.2.1. Tác động tích cực của thuế thu nhập doanh nghiệp trong thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 

Khác với thuế GTGT, thuế TNDN là sắc thuế trực thu đánh vào thu nhập 

chịu thuế trong kỳ tính thuế của các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, sắc thuế này có 

thể quản lý, kiểm soát và điều tiết trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp cũng nhƣ quá trình tạo lập và sử dụng thu nhập của doanh nghiệp. 

Hay nói cách khác, sắc thuế này có thể tác động trực tiếp đến hành vi của doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng thu nhập. Do vậy, các quy 

định của sắc thuế này thƣờng thể hiện rõ nét hơn mục tiêu điều tiết của Nhà nƣớc và 

cũng có tác động rõ nét hơn đối với doanh nghiệp cũng nhƣ nền kinh tế, xã hội 

trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12: Luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/1/2009 đã kế thừa Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành trƣớc đó và đã có 

những điều chỉnh theo xu hƣớng ngày càng có lợi cho các doanh nghiệp, cụ thể: 

Thuế suất thuế TNDN đã giảm từ 28% xuống còn 25%; tiếp tục áp dụng mức thuế 

suất 10% và 20% cho một số loại hình doanh nghiệp đƣợc khuyến khích phát triển. 

Theo đó mức thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm đối với các doanh nghiệp thành 

lập mới từ dự án đầu tƣ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và các hợp 

tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân.  
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Việc tiếp tục giảm mức thuế suất thuế TNDN từ 28% xuống còn 25% trong 

giai đoạn này của Nhà nƣớc đã thể hiện rõ quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp về vốn, về lợi nhuận để lại phục vụ cho việc tái đầu tƣ, mở rộng quy 

mô sản xuất kinh doanh… giúp doanh nghiệp có thêm tiềm lực để phát triển. Ngoài 

ra ƣu đãi về thuế suất (10% trong thời hạn 15 năm) cho các doanh nghiệp hoạt động 

trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, thể thao, môi trƣờng cũng 

đã có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy các tiến bộ trong các lĩnh vực này. 

Theo Luật thuế TNDN sửa đổi bổ sung số 32 năm 2013 thì việc giảm mức 

thuế suất phổ thông từ 25% xuống mức 22% từ ngày1/1/2014 và quy định rõ lộ 

trình giảm xuống 20% từ ngày 1/1/2016 sẽ đảm bảo tính cạnh tranh, hấp dẫn thu hút 

đầu tƣ so với các nƣớc trong khu vực (Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a: 

25%; Phi-líp-pin: 30%) song không quá nhanh sẽ hạn chế tác động giảm thu ngân 

sách đột ngột, giảm bớt sức ép về cân đối ngân sách của những năm đầu khi áp 

dụng, ảnh hƣởng tới các nhiệm vụ chi NSNN, đồng thời không xáo trộn nhiều tới 

hệ thống chính sách ƣu đãi thuế.  

Khi giảm thuế suất thuế TNDN sẽ có tác động tích cực đến việc cải thiện 

môi trƣờng sản xuất kinh doanh, khuyến khích đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, góp 

phần thúc đẩy tăng trƣởng GDP của Việt Nam trong trung và dài hạn. Theo đó, 

số giảm thu NSNN là phần lợi nhuận tăng thêm của doanh nghiệp, tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp tăng thêm nguồn vốn để tái đầu tƣ, phát triển sản xuất từ đó 

tạo ra tăng trƣởng.  

Khi thuế suất thuế TNDN giảm xuống cũng sẽ có tác dụng tích cực đối 

với nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà Việt Nam có lợi thế so sánh, 

có thị trƣờng tiêu thụ trong nƣớc và tiềm tăng xuất khẩu. Những ngành đƣợc 

hƣởng lợi nhiều từ việc giảm thuế suất là ngành sản xuất đồ uống không cồn, đồ 

may mặc, sợi, phƣơng tiện vận tải và phụ tùng, công nghiệp khai khoáng và khí 

đốt, truyền thông. Các doanh nghiệp lớn, có quy mô vốn đầu tƣ lớn sẽ đƣợc 

hƣởng lợi nhiều hơn từ việc giảm thuế suất so với các doanh nghiệp nhỏ, doanh 

nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

Cùng với việc giảm thuế suất phổ thông từ 25% xuống 22% từ ngày 

1/1/2014, việc đề xuất áp dụng mức thuế suất 20% (thấp hơn mức thuế suất phổ 
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thông) từ ngày 1/7/2013 cho các doanh nghiệp sử dụng dƣới 200 lao động làm việc 

toàn bộ thời gian và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng sẽ có tác dụng 

thúc đẩy và hỗ trợ cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa phát triển do đây là nhóm 

doanh nghiệp chiếm số lƣợng lớn, có vai trò là động lực cho tăng trƣởng kinh tế, tạo 

ra nhiều việc làm cho ngƣời lao động nhƣng cũng là đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng 

trƣớc các cú sốc, các biến động kinh tế vĩ mô bất lợi. 

Theo Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung năm 2013, đảm bảo sự nhất quán 

giữa quy định rõ chính sách ƣu đãi về thuế suất đối với một số lĩnh vực cần 

khuyến khích và thu hút đầu tƣ. Việc bổ sung các quy định về thuế suất ƣu đãi 

và bổ sung quy định ƣu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ có tác dụng 

khuyến khích và thu hút đầu tƣ mạnh mẽ vào các lĩnh vực mà Nhà nƣớc ƣu tiên 

phát triển, có tác động lan tỏa lớn đối với nền kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển 

bền vững. Việc quy định về thuế suất ƣu đãi đối với thu nhập của các tổ chức tài 

chính vi mô trong Luật có tác dụng to lớn về kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận 

lợi để giúp đỡ cá nhân nâng cao năng lực, tự hoạt động để xoá đói nghèo do đây 

là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng 

nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh 

nghiệp siêu nhỏ.  

Việc bổ sung khu công nghiệp vào diện đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế TNDN sẽ 

có tác động tới môi trƣờng đầu tƣ, thu hút doanh nghiệp đầu tƣ vào khu công 

nghiệp, từ đó góp phần thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào Việt Nam, bên cạnh 

đó cũng góp phần tạo thuận lợi trong công tác quản lý về môi trƣờng, lao động, an 

ninh, trật tự cũng nhƣ phát triển ngành công nghiệp theo định hƣớng của Đảng và 

Nhà nƣớc. Luật sửa đổi bổ sung quy định về ƣu đãi thuế đối với đầu tƣ mở rộng 

kèm theo các điều kiện, tiêu chí và mức ƣu đãi cụ thể sẽ có tác dụng khuyến khích 

doanh nghiệp đang hoạt động bỏ thêm vốn đầu tƣ hiệu quả cao bởi doanh nghiệp có 

thể tận dụng đƣợc thị phần, lợi thế thƣơng mại sẵn có, góp phần vào việc phân bổ 

nguồn lực có hiệu quả.  

Nhƣ vậy, là sắc thuế thuộc loại thuế trực thu, trực tiếp quản lý và điều tiết đối 

với các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nên 

Luật thuế TNDN đã có rất nhiều các quy định mang tính định hƣớng, điều tiết, 
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khuyến khích đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh quan trọng, thiết yếu tại 

các địa bàn cần thiết và có tính hạn chế đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh 

chƣa thật cần thiết, gây tổn hại đến đời sống văn hóa, xã hội và môi trƣờng. Cùng 

với các Luật thuế khác và các chính sách khác của Nhà nƣớc, Luật thuế TNDN đã 

có các tác động tích cực đối với việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, xã hội, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam. 

Thuế TNDN đã có sự điều chỉnh linh hoạt, giúp nền kinh tế nói chung, các 

doanh nghiệp nói riêng vƣợt qua khó khăn, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 

11/12/2008 của Chính phủ đã đƣa ra các quy định liên quan đến thuế TNDN giúp 

DN vƣợt qua khó khăn do suy giảm kinh tế. Nghị quyết này đã cho phép gia hạn 

nộp thuế TNDN năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề; 

giảm 30% số thuế TNDN quý 4 năm 2008 cho các doanh nghiệp có thu nhập từ các 

hoạt động sản xuất, gia công sợi, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng da, 

giầy (Thông tƣ 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính). Sang năm 

2009, tiếp tục giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2009 đối với thu nhập từ 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất, 

chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản, sản xuất một số vật tƣ, nguyên liệu thiết yếu là 

đầu vào sản xuất nông nghiệp  

Các quy định trên đây đã góp phần giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các 

doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất linh kiện điện tử, 

xây dựng và các hộ, cá nhân giải quyết đƣợc các khó khăn trƣớc mắt, tiếp tục hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong điều kiện suy giảm kinh tế, từ đó, từng bƣớc vƣợt 

qua khó khăn, ổn định và phát triển, góp phần đƣa nền kinh tế vƣợt qua khủng hoảng. 

3.3.2.2. Hạn chế của thuế thu nhập doanh nghiệp trong thực hiện mục 

tiêu phát triển kinh tế bền vững 

- Luật thuế này chƣa bao quát hết các đối tƣợng, lĩnh vực kinh doanh trong 

điều kiện mới; các quy định về xác định doanh thu, chi phí đƣợc trừ còn thiếu rõ 

ràng, khó xác định; ƣu đãi thuế còn dàn trải, không hiệu quả 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, 

sự hiện diện ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài cũng nhƣ các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, các khoản thu nhập, các tài sản của họ tại Việt Nam 
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cũng ngày càng gia tăng, chính sách thuế TNDN cần xem xét điều tiết đầy đủ hơn 

đối với các đối tƣợng, hoạt động này 

- Về doanh thu và xác định doanh thu khi tính thu nhập chịu thuế 

 Chính sách thuế TNDN hiện tại vẫn còn tồn tại những hạn chế trong việc 

quy định thời điểm xác định doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ, hoạt động xây 

dựng, lắp đặt để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định về sử dụng hóa 

đơn, chứng từ, phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh, hạn chế những bất cập dễ 

làm cho các doanh nghiệp lợi dụng nhằm gian lận, trốn thuế. 

- Các quy định để xác định chi phí đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, 

vẫn mang tính chung chung, gây ra sự khó hiểu hoặc vận dụng tùy tiện của doanh 

nghiệp. Các chi phí đƣợc trừ phải là những chi phí thực tế phát sinh, liên quan trực 

tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu và thu nhập chịu thuế của doanh 

nghiệp; có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định; phù hợp với định mức 

tiêu hao, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh và có tính chất thƣờng xuyên, liên 

quan đến việc tạo ra thu nhập hơn là có tính chất dài hạn, liên quan đến việc tạo vốn 

trong doanh nghiệp. Một số khoản chi phí do tổn thất thực tế trong các trƣờng hợp 

bất khả kháng của doanh nghiệp cũng đƣợc xác định là chi phí đƣợc trừ nhằm giảm 

thiểu khó khăn cho doanh nghiệp.  

- Chính sách ƣu đãi thuế trong thuế TNDN hiện hành bao gồm ƣu đãi về 

thuế suất và miễn thuế, giảm thuế có thời hạn. Các quy định về ƣu đãi thuế hiện 

đang dàn trải, nhiều quy định chƣa rõ ràng, khó xác định, gây khó khăn, tiêu cực và 

gian lận trong thực hiện. Bên cạnh đó, các ƣu đãi miễn giảm thuế theo số thuế 

TNDN phải nộp cũng không thực sự có tác dụng đối với doanh nghiệp trong điều 

kiện doanh nghiệp thƣờng xuyên bị thua lỗ.  

- Các quy định về Phƣơng pháp xác định giá trƣớc (APA) đối với các giao 

dịch liên kết. Phƣơng pháp này đã đƣợc quy định tại Luật sửa dổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành 

từ 01/07/2013 vẫn chƣa thực sự chi tiết và chƣa đƣợc đƣa vào các nội dung có liên 

quan trong chính sách thuế TNDN để đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ. Nếu 

thực hiện tốt đƣợc điều này sẽ hạn chế đƣợc hiện tƣợng chuyển giá. 
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- Bổ sung hệ thống các Báo cáo đối với các doanh nghiệp có các giao dịch 

liên kết và các chứng từ liên quan cùng với Báo cáo quyết toán thuế TNDN để phục 

vụ cho công tác quản lý. Bên cạnh các hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo quy định, 

cần thiết bắt buộc 

- Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã đƣợc quy định trong thông tƣ của 

Bộ Tài chính, tuy nhiên trong dài hạn phải xem xét đƣa vào thành một nội dung cụ 

thể trong Luật thuế TNDN hoặc xây dựng Luật về Chống chuyển giá để nâng cao 

hiệu lực của quy định, phục vụ cho công tác chống chuyển giá. 

3.3.3. Đánh giá vai trò của chính sách thuế thu nhập cá nhân trong thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam 

3.3.3.1. Tác động tích cực của thuế thu nhập cá nhân trong thực hiện mục 

tiêu phát triển kinh tế bền vững 

Thuế TNCN hiện hành ở Việt Nam ra đời thay thế cho thuế thu nhập đối với 

ngƣời có thu nhập cao trƣớc đây. Luật thuế TNCN đƣợc ban hành ngày 21/12/2007 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, đến năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung số 

26/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013. 

Trong quá trình thực hiện Luật thuế TNCN, Quốc hội và Chính phủ đã có 

các Nghị quyết, Quyết định về việc miễn thuế, giãn nộp thuế TNCN vào các năm 

2009, 2010, 2011, 2012 để đảm bảo chính sách thuế phù hợp với điều kiện nền kinh 

tế trong từng thời gian cụ thể. 

Các quy định trong Luật thuế TNCN và các chính sách liên quan đã có các 

tác dụng nhất định trong việc huy động nguồn thu cho NSNN, điều tiết thu nhập và 

đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các cá nhân; khuyến khích 

làm giàu hợp pháp; hạn chế chênh lệch giàu nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu 

phát triển kinh tế bền vững. Qua gần 6 năm thực hiện, với những quy định mới, sự 

cố gắng nỗ lực của cơ quan quản lý thuế và các ngành, các cấp, Luật thuế TNCN đã 

đạt đƣợc một số kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng đƣợc mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Trong đó, nổi bật một số kết quả sau đây: 

- Đối tƣợng nộp thuế TNCN đƣợc phân theo tiêu thức cƣ trú và không cƣ 

trú việc thu thuế đƣợc áp dụng chung, không có sự phân biệt giữa ngƣời trong 

nƣớc và ngƣời nƣớc ngoài nhƣ trƣớc, điều đó đảm bảo chính sách thuế đƣợc bình 
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đẳng, không phân biệt đối xử, phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa thể hiện quyền 

đánh thuế của nƣớc ta đối với công dân của nƣớc khác đến làm việc hoặc sinh 

sống tại Việt Nam. Phạm vi thu nhập chịu thuế cũng đã đƣợc mở rộng hơn so với 

trƣớc, đảm bảo bao quát đƣợc các khoản thu nhập đa dạng và phức tạp của thời kỳ 

hội nhập.  

- Các quy định về thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh, thu nhập tính thuế, 

biểu thuế đã thể hiện tƣơng đối phù hợp và tƣơng thích với hệ thống chính sách thuế 

của các nƣớc đang áp dụng hiện nay. 

- Mức thuế suất lũy tiến cao nhất so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với 

ngƣời có thu nhập cao đã giảm từ 40% xuống còn 35% và giảm mức thuế suất 

khởi điểm từ 10% xuống 5%, áp dụng thống nhất đối với ngƣời Việt Nam và 

ngƣời nƣớc ngoài. Mức điều tiết này thấp hơn so với nhiều nƣớc trong khu vực, 

do đó, ngoài việc phù hợp với khả năng và mặt bằng nƣớc ta, còn có ý nghĩa tạo 

điều kiện hạ thấp chi phí về lao động, góp phần làm cho môi trƣờng đầu tƣ nƣớc ta 

thêm hấp dẫn. 

3.3.3.2. Hạn chế của thuế thu nhập cá nhân trong thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế bền vững 

Hiện nay, thuế TNCN ở Việt Nam quy định thu nhập chịu thuế bao gồm 10 

khoản, vẫn còn một số khoản thu nhập hiện chƣa đƣa vào diện chịu thuế nhƣ thu 

nhập từ kiều hối. Khoản thu nhập này nếu là của doanh nghiệp đều phải tính thuế 

TNDN. Một số khoản thu nhập chịu thuế TNCN cách thức xác định vẫn không rõ 

ràng, khó quản lý, thuế TNCN hiện hành chỉ mới quản lý đƣợc công nhân viên chức 

làm việc trong các cơ quan, còn những ngƣời hành nghề tự do chẳng hạn nhƣ ca sĩ, 

bác sĩ... thì chƣa thể quản lý để điều tiết. 

Hiện nay, so với nhiều quốc gia khác, mức điều tiết thuế TNCN của Việt 

Nam vẫn còn khá cao. Cách đánh thuế luỹ tiến cao (bậc 7 lên đến 35%) có thể sẽ 

phản tác dụng khi làm xói mòn sự hăng say làm giàu chính đáng, giảm năng suất 

lao động.  

Khoảng cách giữa các bậc tính thuế nhƣ hiện nay là 5% là quá dày, ngƣời 

thu nhập thấp chịu thiệt thòi hơn so với ngƣời thu nhập cao. Thu nhập của ngƣời 

nƣớc ngoài tính theo USD, nếu tính theo biểu thuế hiện nay thì chỉ vài ngàn USD là 
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đã chịu bậc thuế cao, nếu giữ nguyên mức chiết trừ thấp nhƣ hiện nay thì sẽ khó thu 

hút đƣợc ngƣời nƣớc ngoài vào Việt Nam làm việc.  

Một số khoản thu nhập chịu thuế TNCN chƣa quy định mức thuế suất thống 

nhất với mức thuế suất của thu nhập cùng loại hoạt động hoặc hoạt động tƣơng tự 

của các doanh nghiệp nhƣ vậy chƣa tạo ra sự công bằng trong nghĩa vụ thuế của thể 

nhân và pháp nhân. 

3.3.4. Đánh giá vai trò của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt trong thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam 

3.3.4.1. Tác động tích cực của thuế tiêu thụ đặc biệt trong thực hiện mục 

tiêu phát triển kinh tế bền vững 

Thuế TTĐB đã đạt đƣợc mục tiêu đặt ra là hƣớng dẫn sản xuất, tiêu dùng 

của xã hội, điều tiết thu nhập của ngƣời tiêu dùng một cách hợp lý, và tăng cƣờng 

quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hoá và dịch vụ. Thuế suất cao áp 

dụng đối với nhiều mặt hàng nhƣ thuốc lá, rƣợu, bia, ôtô du lịch, kinh doanh vũ 

trƣờng... không chỉ nhằm mục tiêu động viên nguồn thu cho NSNN mà còn thực 

hiện vai trò định hƣớng tiêu dùng. Chính sách miễn, giảm thuế TTĐB đƣợc công bố 

trƣớc theo lộ trình giảm dần bảo hộ đối với doanh nghiệp sản xuất bia hơi, sản xuất, 

lắp ráp ôtô trong nƣớc... tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp lại SXKD trong 

nƣớc và cùng với thuế nhập khẩu đã góp phần vào việc hình thành nên một ngành 

công nghiệp mới. 

3.3.4.2. Hạn chế của thuế tiêu thụ đặc biệt trong thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế bền vững 

- Hiện tại, một số quy định về đối tƣợng chịu thuế và không chịu thuế trong 

chính sách thuế TTĐB chƣa đƣợc rõ ràng, thống nhất, hạn chế khả năng thực thi 

nhƣ các chế phẩm pha chế xăng, các chế phẩm từ cây thuốc lá, các loại xe ôtô. Chế 

phẩm thuốc lá dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá điếu, xì gà thì không phải 

tính thuế TTĐB, còn nếu dùng để nhai, hút, hít, ngửi ngậm thì phải tính thuế. Trong 

khi các chế phẩm dùng để pha chế xăng phải tính thuế, còn các chế phẩm này dùng 

vào các mục đích khác thì không phải chịu thuế. Mặt hàng ôtô cũng chƣa phân biệt 

rõ loại xe chịu thuế, xe không chịu thuế, xe chuyên dùng không tham gia giao 

thông... nên còn gây sự mâu thuẫn, khó xác định dẫ đến các sai sót, gian lận, tiêu 
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cực. Do đó, cần có sự sửa đổi, bổ sung các quy định về các sản phẩm này để đảm 

bảo tính rõ ràng, minh bạch, khả thi của chính sách thuế TTĐB thời gian tới. Việc 

xác định các sản phẩm thuộc diện chịu thuế TTĐB cần dựa vào tính chất của hàng 

hóa, dịch vụ mà không cần tính đến mục đích sử dụng (chế phẩm có thể pha chế 

xăng nhƣng dùng cho các mục đích khác không phải pha chế xăng vẫn chịu thuế; 

các chế phẩm từ cây thuốc lá là đối tƣợng chịu thuế không phân biệt chúng đƣợc sử 

dụng cho mục đích gì; xe ôtô đƣợc sản xuất, thiết kế để chở ngƣời, chở hàng có 

tham gia giao thông thuộc diện chịu thuế đều phải tính thuế, những xe sản xuất thiết 

kế chuyên dùng không phải chuyên chở ngƣời, chở hàng, những xe không tham gia 

giao thông không phải chịu thuế). Quy định nhƣ vậy sẽ làm cho việc xác định đối 

tƣợng chịu thuế rõ ràng hơn. 

- Cách xác định giá tính thuế chƣa thực sự rõ ràng và cụ thể đối với các dịch 

vụ nhƣ kinh doanh gôn, kinh doanh các dịch vụ có trả thƣởng. Đối với dịch vụ kinh 

doanh gôn, cần quy định các dịch vụ kèm theo, gắn liền với hoạt động chơi gôn 

cũng thuộc diện chịu thuế và doanh thu của chúng cũng nằm trong doanh thu kinh 

doanh gôn để tính thuế TTĐB. Đối với các dịch vụ kinh doanh có trả lại một phần 

tiền cho ngƣời trúng thƣởng nhƣ casino, giả trí có đặt cƣợc, kinh doanh xổ số cần 

quy định chung doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền thu về sau khi đã trả tiền cho 

ngƣời thắng cuộc, ngƣời trúng xổ số để đảm bảo tính thống nhất giữa các loại hình 

kinh doanh này. 

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ đƣợc tiến hành không 

chỉ tại một quốc gia mà có thể ở rất nhiều quốc gia theo xu hƣớng phân công, hợp 

tác sản xuất giữa các quốc gia. Do đó, thuế TTĐB trong thời gian tới cần nghiên 

cứu, bổ sung quy định về giá tính thuế đối với một số trƣờng hợp hợp tác, phân 

công giữa các nƣớc trong chuỗi sản xuất toàn cầu, bảo đảm điều tiết công bằng giữa 

hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nƣớc và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu. 

 Biểu thuế TTĐB hiện hành là quá phức tạp, chi tiết, nhất là đối với mặt hàng 

rƣợu, ôtô, gây khó khăn trong tuân thủ và thực thi, đông thời các mức thuế suất của 

các hàng hóa này vẫn rất phức tạp, số lƣợng thuế suất nhiều, quá chi tiết đối với các 

chủng loại sản phẩm. 
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Hiện tại, các quy định về khấu trừ thuế TTĐB của nguyên liệu đầu vào khi 

xác định thuế TTĐB đối với sản phẩm bán ra còn thiếu cụ thể, chi tiết, cách tính 

thuế đƣợc khấu trừ không rõ ràng, chỉ thể hiện trong Bảng kê 01-2/TTĐB nhƣng 

không phải sử dụng đúng trong mọi trƣờng hợp... Do đó, các quy định cần phải 

đƣợc xem xét, quy định cụ thể hơn về đối tƣợng, trƣờng hợp, điều kiện, cách xác 

định số thuế đƣợc khấu trừ, nghĩa vụ kê khai, tính thuế... để ngƣời nộp thuế hiểu và 

thực hiện đầy đủ hơn, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và tính minh bạch của 

chính sách thuế. 

3.3.5. Đánh giá vai trò của chính sách thuế tài nguyên trong thực hiện 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam 

3.3.5.1. Tác động tích cực của thuế tài nguyên trong thực hiện mục tiêu 

phát triển kinh tế bền vững 

- Về mục tiêu sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên: thể hiện ở 

mức thuế suất thuế tài nguyên đƣợc phân biệt theo từng nhóm, loại tài nguyên; mức 

thuế suất từ 0% (đối với nƣớc thiên nhiên phục vụ các ngành nông, lâm, ngƣ, diêm 

nghiệp và sinh hoạt) đến 20%, 30%, 40% (đối với tài nguyên, khoáng sản quý 

hiếm) đã góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác tài nguyên theo hƣớng khai thác, 

sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên nhất là đối với các tài nguyên quý 

hiếm, tài nguyên không tái tạo (dầu khí, than, đá,...). 

- Thuế tài nguyên là một công cụ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc tăng cƣờng công tác quản lý, giám sát quá trình hoạt động khai thác tài 

nguyên theo quy định của pháp luật, đƣợc sử dụng đồng thời với các công cụ quản 

lý khác nhƣ cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên. 

3.3.5.2. Hạn chế của thuế tài nguyên trong thực hiện mục tiêu phát triển 

kinh tế bền vững 

Hiện tại Luật thuế tài nguyên quy định 8 nhóm tài nguyên chịu thuế và có 

thêm nhóm thứ 9 là tài nguyên thiên nhiên khác do Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội 

quy định, quy định này còn chung chung, chƣa minh bạch và không ổn định. 

Trong trƣờng hợp doanh nghiệp xây dựng các dự án đầu tƣ dài hạn sẽ không xác 

định đƣợc đầy đủ các căn cứ xây dựng dự toán và các yếu tố liên quan đến dự án 

đầu tƣ. Các nội dung liên quan trong xác định căn cứ tính thuế nhƣ sản lƣợng, giá 
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tính thuế, thuế suất cũng không rõ ràng nên quy định này chỉ mang tính hình thức. 

Cần quy định chi tiết, rõ ràng hơn về sản lƣợng tính thuế trong tất cả các trƣờng 

hợp khác nhau. 

 Quy định về giá tính thuế chƣa thực sự phù hợp với thực tiễn bởi vì không 

đảm bảo sự công bằng trong trƣờng hợp giá bán tài nguyên ở các hình thái khác 

nhau: doanh nghiệp đầu tƣ công nghệ nhiều, xử lý sau khai thác để tiêu thụ tài 

nguyên chất lƣợng cao sẽ bị tính thuế tài nguyên cao hơn so với doanh nghiệp 

không có các đầu tƣ nói trên. Điều này không khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ 

trang thiết bị, xử lý sạch, chế biến sâu đối với tài nguyên sau khai thác. 

 Thuế suất thuế tài nguyên quy định theo biểu khung thuế có thuế suất tối 

thiểu và thuế suất tối đa, tuy nhiên, biên độ giữa thuế suất trần và sàn còn quá rộng, 

hầu hết khoáng sản kim loại có biểu khung là 7-25%, khoáng sản không kim loại 

cũng có biểu khung rộng với chênh lệch từ 2 đến 5 lần giữa mức trần và sàn, quy 

định này là không thực sự hợp lý, cần thu hẹp biên độ này lại theo hƣớng tăng mức 

thuế suất sàn đối với các nhóm tài nguyên không tái tạo, giảm thuế suất trần đối với 

các tài nguyên tái tạo... 

3.3.6. Đánh giá vai trò của chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp 

và phi nông nghiệp trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở 

Việt Nam 

Quá trình giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ khuyến khích tổ chức, cá 

nhân đầu tƣ vào nông nghiệp. Đồng thời, do vẫn thực hiện thu thuế sử dụng đất 

nông nghiệp đối với diện tích đất vƣợt hạn mức sẽ khuyến khích sử dụng đất hợp 

lý, tiết kiệm và hiệu quả; hạn chế việc bỏ hoang đất, đồng thời các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân phải tính toán hiệu quả sử dụng đất nhằm đảm bảo có thu nhập khá 

hơn. Qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay đƣợc ban hành thay 

thế cho Pháp lệnh thuế nhà đất. Ngày 17/6/2010, Quốc hội đã thông qua Luật số 

48/2010/QH12 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật này sẽ có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2012 sẽ thay thế Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 và Pháp 

lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1994. 
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Quá trình thực hiện Pháp lệnh thuế nhà đất trƣớc đây và các quy định hiện 

hành của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho thấy rõ quan điểm của Nhà 

nƣớc trong lĩnh vực quản lý, điều tiết đối với hoạt động sử dụng đất phi nông 

nghiệp là tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc đối với sử dụng đất phi nông nghiệp, 

khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, góp phần hạn chế 

đầu cơ đất và khuyến khích thị trƣờng bất động sản phát triển lành mạnh.  

 

Kết luận chƣơng 3 

Trên cở sở phân tích các số liệu và tác động biện chứng giữa chính sách thuế 

với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam trong 10 năm (từ năm 2005 

đến năm 2014), Luận án rút ra các kết luận chủ yếu sau đây: 

Giai đoạn 2005-2014, kinh tế Việt Nam phát triển chƣa bền vững, tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế thấp so với tiềm năng và thấp hơn rất nhiều so với các nƣớc 

trong khu vực và trên thế giới ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa hiện 

đại hóa đất nƣớc. 

 Đứng trên góc độ tạo ra GDP so với số vốn đầu tƣ phát triển cho thấy khu 

vực kinh tế Nhà nƣớc là rất yếu kém, mặc dù khu vực kinh tế Nhà nƣớc có lợi thế 

rất lớn trong việc sử dụng tài nguyên là đất đai và các tài nguyên khoáng sản khác, 

dẫn tới việc chƣa thực sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong kinh doanh. 

Khi so sánh tỷ trọng và tốc độ tăng trƣởng của tổng số tiền thuế nộp vào 

NSNN của các khu vực kinh tế, có thể thấy rằng khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc có 

tốc độ tăng mạnh nhất, tiếp đến là khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và khu 

vực có tốc độ tăng chậm nhất chính là khu vực kinh tế Nhà nƣớc. 

 Đối với Khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, tỷ trọng thuế Xuất nhập khẩu đã 

nộp cho NSNN là chƣa tƣơng xứng với GDP mà khu vực này sáng tạo ra, điều này 

diễn biến đúng xu thế của nền kinh tế, bởi vì khu vực này chủ yếu là các DNSXKD 

nằm trong các khu chế xuất, họ đƣợc ƣu đãi về thuế XNK của Nhà nƣớc. 

Khi một khu vực kinh tế tạo ra nhiều GDP cho nền kinh tế cũng sẽ đồng 

nghĩa với mức độ thuế mà khu vực kinh tế này nộp cho NSNN là cao hơn, tuy 

nhiên có sự chênh lệch đáng kể về tỷ trọng của thuế nộp cho NSNN so với GDP mà 
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các khu vực kinh tế sáng tạo ra ở trong nền kinh tế nƣớc ta. Khu vực kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài có tỷ trọng thuế trên GDP mà khu vực đó tạo cao nhất, tiếp đến 

là khu vực kinh tế Nhà nƣớc và thấp nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc. Để có 

thể động viên một cách đầy đủ và công bằng số tiền thuế nộp cho NSNN thì rõ ràng 

cần phải kiểm tra, quả lý công tác thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc 

một cách tốt hơn nữa, nhƣ vậy sẽ tăng thu cho NSNN. 

Nợ công của Việt Nam tăng rất nhanh, nợ công của Việt Nam năm 2014 đã 

tăng 801,8% so với năm 2005. Tốc độ tăng thu từ thuế vào NSNN tăng trƣởng 

GDP, tăng thu nhập bình quân đầu ngƣời thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của 

nợ công. Tốc độ tăng nợ công nhanh hơn tốc độ tăng GDP bình quân đầu ngƣời là: 

281,3%; tốc độ tăng nợ công nhanh hơn so với tốc độ tăng thu của thuế là:141,8%; 

tốc độ tăng dƣ nợ công nhanh hơn tốc độ tăng GDP của nền kinh tế là: 191,5%. 

Khi thay đổi cơ cấu của nền kinh tế, bằng cách dịch chuyển vốn đầu tƣ từ 

khu vực kinh tế Nhà nƣớc sang khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc và giữ nguyên tỷ 

trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thì số tiền thuế thu 

đƣợc cho NSNN sẽ tăng lên, số tiền này sẽ càng tăng mạnh khi lƣợng vốn đầu tƣ từ 

khu vực kinh tế Nhà nƣớc càng giảm. GDP của nƣớc ta mỗi năm sẽ tăng trƣởng từ 

10% trở lên nếu nhƣ tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế Nhà nƣớc nhỏ hơn 

25% so với tổng số vốn đầu tƣ của toàn bộ nền kinh tế. 

Luận án đã phân tích và làm rõ mối quan hệ hữu cơ mang tính chất tổng quát 

của chính sách thuế và của các sắc thuế cụ thể đối với mục tiêu phát triển kinh tế 

bền vững tại Việt Nam, đây là những nội dung quan trọng, là cơ sở để đƣa ra các 

giải pháp cụ thể đối với việc hoàn thiện chính sách thuế nhằm đƣa kinh tế Việt Nam 

phát triển bền vững đúng nhƣ mục tiêu, quan điểm mà Đảng và Nhà nƣớc đã đặt ra 

đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 
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Chƣơng 4 

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM 

4.1. BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM ĐẾN 

NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

4.1.1. Bối cảnh hiện tại tác động đến phát triển kinh tế 

Khoa học, công nghệ phát triển rất nhanh cùng với toàn cầu hoá và hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội của các quốc gia. Kinh tế thị trƣờng; tiến bộ, công bằng xã hội; dân chủ - pháp 

quyền; hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, vì hoà bình - phát triển và cùng 

chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu là xu hƣớng chung của nhân loại. 

Kinh tế thế giới phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều khó khăn. Khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng vẫn là trung tâm phát triển năng động của kinh tế 

thế giới. Vai trò trung tâm kết nối của ASEAN trong các thiết chế khu vực tiếp tục 

đƣợc khẳng định nhƣng còn nhiều thách thức. Tranh giành ảnh hƣởng giữa các 

nƣớc lớn trong khu vực ngày càng quyết liệt. Hoà bình và hợp tác phát triển là xu 

thế lớn nhƣng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động 

khủng bố có biểu hiện gia tăng. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là tranh chấp trên 

Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lƣờng. 

Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lƣợc phát triển, tăng cƣờng liên kết, vừa 

hợp tác, vừa cạnh tranh, nhất là trong thƣơng mại, đầu tƣ, nhân lực, khoa học, công 

nghệ. Hội nhập quốc tế của nƣớc ta ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế. 

Việc thực hiện các Hiệp định thƣơng mại tự do đã có và tham gia các Hiệp định 

thƣơng mại tự do thế hệ mới, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN trong 

năm 2015 mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhƣng cũng đặt ra không ít 

khó khăn, thách thức.  

Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, những 

biến động của kinh tế thế giới có ảnh hƣởng ngày càng lớn tới kinh tế trong nƣớc. 

Kinh tế thế giới phục hồi tại các quốc gia phát triển đặc biệt là Mỹ, châu Âu,…là 

những đối tác thƣơng mại quan trọng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tới. Bối cảnh thuận lợi trên thế giới cộng 
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với việc môi trƣờng kinh doanh mở trong nƣớc và việc đẩy mạnh các chính sách 

khuyến khích thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài sẽ khiến việc thu hút vốn FDI vào Việt 

Nam sẽ khả quan hơn trong tƣơng lai. 

 Diễn biến của các nền kinh tế khu vực Đông Á trong vài năm tới còn tăng 

trƣởng chậm, lạm phát thấp, thậm chí thiểu phát buộc họ cần phải tiếp tục gia tăng 

gói kích thích kinh tế, điều này sẽ tạo điều kiện cho một lƣợng vốn đầu tƣ từ các 

nƣớc này luân chuyển ra bên ngoài trong đó có Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện 

tại, các nhà đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài hàng đầu ở Việt Nam đều thuộc về các nền 

kinh tế Đông Á nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản,… Bên cạnh đó, những căng thẳng chính 

trị do căng thẳng biển đảo thời gian qua đã khiến dòng vốn FDI đang tìm cách thoát 

khỏi Trung Quốc, cũng giúp cho tình hình thu hút FDI có nhiều điểm sáng là 

nguyên nhân khiến dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chuyển hƣớng vào Việt Nam. 

Việc bơm tiền nhiều vào các nền kinh tế trên thế giới nhƣ Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn quốc, sẽ làm thay đổi luân chuyển vốn trên thế giới, trong đó dòng tiền sẽ 

chảy về các nền kinh tế mới nổi do chênh lệch lãi suất, quốc gia nào có lãi suất cao 

hơn sẽ hút tiền về, nếu so sánh mặt bằng lãi suất của các quốc gia trên thế giới thì 

Việt Nam hiện nay có lãi suất khá cao và giá trị đồng tiền tƣơng đối ổn định do đó 

sẽ hút đƣợc một lƣợng tiền đầu tƣ trƣc tiếp và gián tiếp trên thế giới trong khoảng 

thời gian trung hạn từ năm 2016 đến năm 2020. Điều này sẽ làm giá cổ phiếu, trái 

phiếu tăng lên và thị trƣờng chứng khoán sẽ tăng nóng trở lại trong vài năm tới. Bên 

cạnh đó, khi lƣợng tiền gia tăng sẽ làm giá hàng hóa quốc tế tăng lên, từ đó làm giá 

cả hàng hóa tại Việt Nam cũng tăng lên. Điều này có thể khiến lạm phát của Việt 

Nam trong thời gian từ năm 2017 đến 2020 tăng lên. Việc giá dầu giảm liên tục 

trong thời gian gần đây đã làm giảm giá bán xăng dầu trong nƣớc, giá xăng dầu 

giảm mạnh giúp ổn định lạm phát, tiết kiệm chi phí cho nền kinh tế, cho ngƣời tiêu 

dùng, từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tƣ, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.  

Hiện nay hiệp định thƣơng mại xuyên Thái bình dƣơng TPP bao gồm 12 

nƣớc thành viên trong đó có Việt Nam đã đƣợc kí kết, đây là một vấn đề có tác 

động vô cùng lớn đối với kinh tế Việt Nam trong vài thập kỷ tới. Những lợi ích 

chính mà Việt Nam có thể thu đƣợc từ TPP đƣợc đánh giá trên hai khía cạnh, đó là 
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các lợi ích đem đến từ thị trƣờng các nƣớc là đối tác TPP của Việt Nam và các lợi 

ích khai thác đƣợc tại thị trƣờng trong nƣớc. 

Một là: Nhóm các lợi ích khai thác được từ thị trường các nước đối tác TPP 

của Việt Nam thể hiện ở 2 hình thức chủ yếu: 

* Lợi ích thuế quan: 

Lợi ích này sẽ có tác dụng rõ nét khi hàng hóa Việt Nam đƣợc tiếp cận các 

thị trƣờng của các nƣớc thành viên TPP với mức thuế suất thấp hoặc bằng 0. Nhƣ 

vậy lợi ích này chỉ thực sự xảy ra nếu hàng hóa Việt Nam đang phải chịu mức thuế 

suất cao ở các thị trƣờng này vào thời điểm trƣớc khi hiệp định TPP đƣợc ký kết. 

Là một nền kinh tế định hƣớng xuất khẩu, việc chúng ta có thể tiếp cận các 

thị trƣờng lớn nhƣ Hoa Kỳ với mức thuế suất thấp hoặc bằng 0, sẽ mang lại một lợi 

thế cạnh tranh vô cùng lớn và một triển vọng hết sức sáng sủa cho nhiều ngành 

hàng của Việt Nam, kéo theo đó là lợi ích cho một bộ phận lớn ngƣời lao động hoạt 

động trong các lĩnh vực phục vụ xuất khẩu. Lợi ích này không chỉ dừng lại ở những 

nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh xuất khẩu (Dệt may, giầy dép, thủy 

sản, đồ gỗ…) mà nó còn là động lực để nhiều nhóm mặt hàng khác hiện chƣa có 

kim ngạch đáng kể có điều kiện để gia tăng sức cạnh tranh. Nói một cách khác, lợi 

thế này không chỉ nhìn từ góc độ hiện tại mà còn đƣợc nhìn thấy ở cả tiềm năng 

trong tƣơng lai. 

Bên cạnh lợi ích gia tăng xuất khẩu do đƣợc hƣởng thuế suất thấp hoặc bằng 

0 thì có vấn đề nếu Việt Nam không vƣợt qua đƣợc thì sẽ gây tác động ngƣợc lại, 

đó là những rào cản dƣới dạng quy định kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ, kiện tụng về 

phòng vệ thƣơng mại mà Hoa Kỳ thực hiện rất có thể sẽ vô hiệu hóa lợi ích từ việc 

cắt giảm thuế suất hoặc những điều kiện ngặt nghèo về lao động, về xuất xứ nguyên 

liệu cũng có thể khiến hàng hóa Việt Nam không tận dụng đƣợc lợi ích từ việc giảm 

thuế trong TPP. 

Nói một cách khác, những lợi ích về thuế quan trên thị trƣờng nƣớc đối tác 

TPP (đặc biệt là Hoa Kỳ) chỉ thực sự đầy đủ khi xem xét tất cả các yếu tố. Và nếu 

bất kỳ yếu tố nào trong số những rào cản đối với hàng xuất khẩu không đƣợc cải 

thiện thì lợi ích thuế quan từ TPP sẽ bị giảm sút, thậm chí nếu những rào cản này bị 

lạm dụng, lợi ích từ thuế quan có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn. 
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* Lợi ích tiếp cận thị trƣờng (đối với thƣơng mại dịch vụ và đầu tƣ) 

Về lý thuyết Việt Nam sẽ đƣợc tiếp cận thị trƣờng dịch vụ của các nƣớc đối 

tác thuận lợi hơn, với ít các rào cản và điều kiện hơn. Tuy vậy trên thực tế dịch vụ 

của Việt Nam hầu nhƣ chƣa có đầu tƣ đáng kể ở nƣớc ngoài do năng lực cung cấp 

dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém. 

 Hai là: Nhóm các lợi ích khai thác được tại thị trường nội địa (Việt Nam) 

Tham gia TPP, Việt Nam sẽ thu đƣợc những lợi ích cơ bản ở thị trƣờng trong 

nƣớc, trên các phƣơng diện sau đây: 

- Đối với hàng nhập khẩu từ các nƣớc tham gia hiệp định TPP thì thuế xuất 

sẽ giảm xuống, thậm chí bằng 0, khi đó ngƣời tiêu dùng và các ngành sản xuất sử 

dụng nguyên liệu nhập khẩu từ các nƣớc này làm nguyên liệu đầu vào sẽ đƣợc 

hƣởng lợi từ hàng hóa, nguyên liệu giá rẻ, giúp giảm chi phí sinh hoạt và sản xuất, 

từ đó có thể giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của những ngành này. 

- Lợi ích từ những khoản đầu tƣ, dịch vụ đến từ Hoa Kỳ và các nƣớc đối tác 

TPP, khi các nƣớc thuộc TPP tăng đầu tƣ và gia tăng các dịch vụ tại Việt Nam sẽ 

tạo ra một môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh hơn, mang lại dịch vụ giá rẻ hơn chất 

lƣợng tốt hơn cho ngƣời tiêu dùng, những công nghệ và phƣơng thức quản lý mới 

cho đối tác Việt Nam và một sức ép để cải tổ và để tiến bộ hơn cho các đơn vị dịch 

vụ nội địa. 

- TPP sẽ bao gồm những cam kết về sự hài hòa giữa các quy định pháp luật 

giữa các nƣớc thành viên,tính cạnh tranh, vấn đề hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển… Đây là những lợi ích lâu dài và xuyên 

suốt các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, hiệp định này đặc biệt có ý nghĩa 

đối với nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là loại hình doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trong nền kinh tế nƣớc ta. 

- TPP buộc các nƣớc phải tuân thủ việc thực thi các tiêu chuẩn về lao động, 

môi trƣờng. Trong ngắn hạn những yêu cầu cao về vấn đề tiêu chuẩn lao động và 

môi trƣờng có thể gây khó khăn cho Việt Nam, nhƣng xét trong dài hạn thì những 

yêu cầu đặt ra của hiệp định này sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam thực hiện tốt hơn vấn 

đề bảo vệ môi trƣờng và bảo vệ ngƣời lao động nội trong nƣớc. 
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4.1.2. Định hƣớng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 

4.1.2.1. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn 

định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội 

Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng đồng bộ, hiện đại trên cơ sở 

tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh tế quốc tế sâu 

rộng. Hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các giải 

pháp để phát triển, vận hành thông suốt, hiệu quả các loại thị trƣờng và bảo đảm 

cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Việc xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, 

phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và quản lý giá phải theo cơ chế thị 

trƣờng. Đồng thời, sử dụng các nguồn lực của Nhà nƣớc, các công cụ điều tiết, 

chính sách phân phối, phân phối lại để thực hiện công bằng xã hội, giảm nghèo 

nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Nhà nƣớc bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh 

của ngƣời dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tạo môi trƣờng đầu tƣ, 

kinh doanh an toàn, thuận lợi; kiểm soát tốt độc quyền kinh doanh. Đặt doanh 

nghiệp Nhà nƣớc hoạt động theo cơ chế thị trƣờng. Tập trung phát triển hạ tầng 

kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ. 

Đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trƣờng hàng hoá, dịch 

vụ, tài chính, tiền tệ, bất động sản, lao động, khoa học - công nghệ... đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng trong nƣớc và 

phát triển đồng bộ, hiệu quả hệ thống phân phối. 

Phát triển thị trƣờng tài chính, các thị trƣờng mua bán nợ, công cụ tài chính 

phái sinh, cho thuê tài sản... Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trƣờng tiền tệ; mở 

cửa thị trƣờng tín dụng và dịch vụ ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội. Khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng trong nƣớc và phát triển đồng bộ, hiệu 

quả hệ thống phân phối. 

Phối hợp hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính 

sách khác để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. 

Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm giá trị đồng 

tiền Việt nam, tăng dự trữ ngoại hối; điều hành lãi suất, tỉ giá theo tín hiệu thị 

trƣờng. Tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an 



126 

toàn hệ thống; thực hiện công khai, minh bạch và áp dụng chuẩn mới về quản trị 

ngân hàng theo thông lệ quốc tế. 

Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nƣớc. Động viên hợp lý các nguồn 

lực, phấn đấu tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nƣớc trên GDP bình quân khoảng 

20 - 21%. Tăng tỉ trọng thu nội địa và xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, hiện đại. Cơ 

cấu lại chi NSNN, bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa chi thƣờng xuyên, chi đầu tƣ và chi trả 

nợ. Phấn đấu giảm dần tỉ lệ bội chi NSNN. Tăng cƣờng quản lý và sử dụng hiệu 

quả vốn vay, từng bƣớc giảm dần hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ, vay về cho vay 

lại; kiểm soát chặt chẽ các khoản vay của chính quyền địa phƣơng; xác định trần nợ 

công phù hợp để có thêm nguồn lực cho đầu tƣ phát triển và bảo đảm an toàn tài 

chính quốc gia. 

 4.1.2.2. Đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá 

Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chí để xác định các chỉ tiêu thực hiện mục tiêu 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bổ sung chiến lƣợc phát triển công nghiệp; phân bố 

công nghiệp hợp lý hơn trên toàn lãnh thổ. Phát huy hiệu quả các khu, cụm công 

nghiệp. Đẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lƣợng khoa học, công 

nghệ, có tỷ trọng giá trị quốc gia và giá trị gia tăng cao; có lợi thế cạnh tranh, tham 

gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trƣởng công 

nghiệp, xây dựng bình quân khoảng 7,5%/năm; đến năm 2020 tỷ trọng công nghiệp, 

xây dựng trong GDP khoảng 40%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong 

GDP khoảng 25%, trong đó công nghiệp chế tạo khoảng 15%. 

Phát triển các ngành công nghiệp nền tảng đáp ứng nhu cầu về tƣ liệu sản 

xuất cơ bản của nền kinh tế. Phát triển công nghiệp năng lƣợng, luyện kim, hoá dầu, 

hoá chất với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trƣờng, tạo ra sản phẩm có khả 

năng cạnh tranh. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp cơ khí chế tạo máy và sản 

phẩm cơ khí trọng điểm. Tập trung phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp 

công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm. Ƣu tiên phát triển công nghiệp phục 

vụ nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất vật tƣ và máy 

nông nghiệp. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cƣờng liên kết giữa các 
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tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nƣớc, hình thành các khu công nghiệp 

hỗ trợ theo cụm liên kết ngành. 

Phát triển vững chắc, hiệu quả công nghiệp quốc phòng, an ninh. Phát triển 

phù hợp doanh nghiệp có khả năng sản xuất sản phẩm lƣỡng dụng. Từng bƣớc 

hình thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng với sự tham gia của nhiều loại hình 

doanh nghiệp. 

Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến. Tiếp cận và làm chủ các 

công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực công nghiệp xây lắp, đáp ứng yêu cầu xây 

dựng trong nƣớc và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Phát triển mạnh công nghiệp 

vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu mới, vật liệu chất lƣợng cao. 

4.1.2.3. Phát triển các ngành dịch vụ 

Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trƣởng bình 

quân 7 - 7,5%/năm. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP khoảng 45% vào năm 

2020. ƣu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lƣợng tri thức, công 

nghệ và giá trị gia tăng cao.  

Phát triển đồng bộ hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ. Chú trọng phát triển 

thƣơng mại điện tử và xây dựng thƣơng hiệu hàng hoá Việt Nam. Tăng cƣờng kết 

nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối, các hiệp hội và cơ quan quản lý để phát 

triển mạnh thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Chủ động tham gia vào mạng phân phối 

toàn cầu. Tập trung phát triển và nâng cao chất lƣợng các dịch vụ tài chính, ngân 

hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. 

4.1.2.4. Phát triển kinh tế biển 

Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ 

quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo. Khuyến khích các 

thành phần kinh tế đầu tƣ phát triển các ngành khai thác, chế biến dầu khí; cảng 

biển, đóng và sửa chữa tàu biển, vận tải biển; khai thác và chế biến hải sản, các 

dịch vụ hậu cần nghề cá; du lịch biển, đảo. Xây dựng các khu kinh tế, các khu 

công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị 

ven biển. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế phục vụ sản xuất và đời sống vùng 

biển, đảo. Đẩy nhanh điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trƣờng biển, đảo. Tăng 

cƣờng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
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trong việc khai thác hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên biển. Xây dựng các 

cơ sở hậu cần nghề cá, tránh trú bão, hỗ trợ ngƣ dân khai thác hải sản xa bờ và 

hoạt động dài ngày trên biển. 

4.1.2.5. Phát triển các vùng và khu kinh tế 

Hoàn thiện quy hoạch vùng, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển 

vùng. Nâng cao chất lƣợng xây dựng và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch kết 

cấu hạ tầng kinh tế và quy hoạch sử dụng tài nguyên. Tăng cƣờng liên kết giữa các 

địa phƣơng trong vùng, giữa các vùng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng 

vùng, từng địa phƣơng và ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; tạo 

không gian phát triển thống nhất trong vùng và cả nƣớc; khắc phục tình trạng phát 

triển kém hiệu quả. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ liên kết hình thành các vùng 

kinh tế chuyên ngành quy mô lớn với các nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao. 

4.1.2.6. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 

Về doanh nghiệp Nhà nước: Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại 

doanh nghiệp Nhà nƣớc, nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế thị trƣờng, bảo 

đảm thực hiện tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Doanh nghiệp Nhà nƣớc tập trung vào 

những lĩnh vực và địa bàn quan trọng; xác định rõ danh mục và tăng cƣờng tiềm 

lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mà Nhà nƣớc cần nắm giữ 100% vốn và 

cần nắm giữ cổ phần chi phối. Đẩy mạnh thoái vốn đầu tƣ ngoài ngành, cổ phần hoá 

và bán hết phần vốn Nhà nƣớc trong các doanh nghiệp mà Nhà nƣớc không cần 

nắm giữ theo cơ chế thị trƣờng. Tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc và quản lý của chủ 

sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc. Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp phù 

hợp với cơ chế thị trƣờng và thông lệ quốc tế. Nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp 

của chủ sở hữu Nhà nƣớc đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc và vốn của Nhà nƣớc tại 

doanh nghiệp. 

Về doanh nghiệp tư nhân: Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh 

doanh nghiệp tƣ nhân để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp tƣ nhân tiếp cận bình 

đẳng các nguồn lực, nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên. Thúc đẩy xã hội hoá sở hữu 

và sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát triển các hình thức doanh nghiệp cổ 
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phần. Trợ giúp để phát triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia đình, 

chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin. Khuyến khích hình thành doanh nghiệp 

lớn, thƣơng hiệu mạnh. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tƣ nghiên cứu phát triển, ứng dụng 

tiến bộ khoa học và đổi mói công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia vào 

chuỗi giá trị trong và ngoài nƣớc. 

Về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Cần thu hút mạnh đầu tƣ nƣớc 

ngoài, ở các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trƣờng và những doanh nghiệp 

tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hoá cao nhằm thúc đẩy cơ cấu 

lại nền kinh tế. Khuyến khích đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng và các ngành công 

nghiệp hỗ trợ, năng lƣợng tái tạo, vật liệu mới, điện tử, công nghệ thông tin, công 

nghệ sinh học, giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nhân lực và chăm sóc sức khoẻ 

chất lƣợng cao... Có cơ chế ƣu đãi linh hoạt đối với các dự án đặc thù. Khuyến 

khích thành lập các trung tâm nghiên cứu triển khai của doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc 

ngoài tại Việt Nam. 

4.1.2.7. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh 

Đổi mới mô hình tăng trƣởng theo hƣớng phát triển nhanh, bền vững trong 

điều kiện kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu 

quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, tăng cƣờng 

ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

trong và ngoài nƣớc, không ngừng nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, sức 

cạnh tranh. 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế và 

cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. 

4.1.2.8. Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp, 

xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống của nông dân. 

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hƣớng xây dựng nền nông nghiệp 

hàng hoá lớn; tăng cƣờng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao chất 

lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phát triển bền vững, an ninh lƣơng thực 
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quốc gia và vệ sinh, an toàn thực phẩm. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trƣởng giá tri gia 

tăng khu vực nông nghiệp bình quân khoảng 3 - 3,5%/năm. 

Khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới, tập trung phát triển sản 

phẩm có lợi thế so sánh, giá trị gia tăng cao và có khả năng tham gia hiệu quả vào 

chuỗi giá trị toàn cầu. Bảo vệ và sử dụng linh hoạt, hiệu quả đất trồng lúa. Khuyến 

khích tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn với hình 

thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng vùng và đặc điểm của từng sản phẩm. 

Tổ chức lại sản xuất, tăng cƣờng liên kết theo chuỗi giá trị. Gắn sản xuất với 

chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa 

dạng giữa hộ gia đình với các tổ chức hợp tác và doanh nghiệp để nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh và bảo đảm hài hoà lợi ích của các chủ thể tham gia. 

Khuyến khích liên kết giữa hộ nông dân sản xuất với tổ chức tín dụng, tổ chức khoa 

học, công nghệ và doanh nghiệp. 

4.2. XU HƢỚNG CẢI CÁCH THUẾ Ở MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ 

GỢI Ý ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM HƢỚNG TỚI MỤC TIÊU 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

4.2.1. Xu hƣớng cải cách thuế của các nƣớc trên thế giới 

4.2.1.1. Sự đề cao vai trò của các loại thuế nội địa để bù đắp sự suy giảm, 

nguồn thu từ thuế xuất, nhập khẩu 

Quá trình toàn cầu hóa sẽ tạo nên các khu vực mậu dịch tự do hoặc các liên 

minh thuế quan, bất kỳ một quốc gia nào theo đuổi chính sách kinh tế mở và tham 

gia vào các hiệp hội hoặc tổ chức thƣơng mại khu vực hay quốc tế, dù muốn hay 

không, cũng phải tiến hành cắt giảm thuế quan nhập khẩu theo những cam kết tham 

gia. Sự suy giảm nguồn thu từ sự thay đổi động thái này đối với các nƣớc chậm và 

đang phát triển là vấn đề gay cấn. Trong khi khả năng nâng cao nguồn thu từ thuế 

thu nhập cũng chỉ giải quyết đƣợc phần nào do mức thu nhập của dân cƣ thấp thì 

giải pháp khả thi hơn cả là nâng cao vai trò của các loại thuế gián thu đánh cả vào 

hàng hóa dịch vụ nội địa và nhập khẩu. Vì vậy, những loại thuế tiêu dùng chung 

nhƣ thuế GTGT sẽ trở thành chỗ dựa chủ yếu về nguồn thu cho Chính phủ các nƣớc 

đang phát triển. Xu hƣớng này cũng đúng với các nƣớc phát triển và thuế gián thu 

cũng sẽ chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu nguồn thu của các nƣớc phát triển, mặc 
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dù khối các nƣớc này cũng vẫn sẽ dựa chủ yếu vào nguồn thuế thu nhập trong cơ 

cấu thu NSNN. 

Đối với các nƣớc phát triển, việc củng cố các loại thuế tài sản là một mục 

tiêu đặt ra để bù đắp sự sụt giảm nguồn thu từ thuế thu nhập do việc cắt giảm thuế 

suất và việc hạ thấp mức luỹ tiến. Đối với các nƣớc đang phát triển, ngoài việc coi 

trọng thuế tiêu dùng, các loại thuế trực thu nhƣ thuế thu nhập và thuế tài sản cũng sẽ 

đƣợc chú trọng để bù đắp số thu sụt giảm do cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo 

sau tiến trình hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa. 

4.2.1.2. Tỷ lệ động viên thông qua thuế so với GDP tiếp tục có xu hướng tăng 

Tỷ lệ động viên thông qua thuế so với GDP vẫn có xu hƣớng tăng lên trong 

thời gian vừa qua. Trong khoảng từ năm1990 đến năm 2010 gánh nặng thuế trong 

khối các nƣớc OECD đã liên tục tăng lên. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở một số nƣớc nhƣ 

Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan mạch, Phần lan, Thụy điển. Xu hƣớng gia tăng mức động 

viên thông qua thuế cũng đƣợc thể hiện ở hầu hết các nƣớc đang phát triển và các 

nƣớc trong khu vực Châu Á nói chung, chỉ có một số ít nƣớc có tỷ lệ động viên 

giảm. Xu hƣớng gia tăng tỷ lệ động viên thông qua thuế của các nƣớc Châu Á về cơ 

bản là giống với các nƣớc có nền kinh tế phát triển, tuy nhiên tốc độ gia tăng có 

phần chậm hơn so với các nƣớc thuộc khối OECD. 

4.2.1.3. Thuế suất thu nhập biên đối với thuế thu nhập cá nhân tiếp tục được 

giảm thấp 

Trong thành tựu nghiên cứu của các nhà kinh tế học trên thế giới cả về mặt lý 

thuyết và thực tiễn, hầu hết đều tin rằng tỷ lệ thuế biên ngày càng cao sẽ gây ra 

những méo mó ngày càng lớn đối với nền kinh tế. Tỷ lệ thuế cao sẽ không khuyến 

khích lao động và tiết kiệm nhƣng lại khuyến khích việc lợi dụng những kẽ hở về 

thuế, kết quả là tỷ lệ thuế càng tăng lên bao nhiêu thì thu nhập nộp thuế càng giảm 

xuống bấy nhiêu. Khi đó nền kinh tế có xu hƣớng chuyển sang nền kinh tế ngầm để 

che giấu thu nhập chịu thuế. Xuất phát từ lý do này dẫn đến trào lƣu cắt giảm thuế 

suất biên trong những năm gần đây. 

4.2.1.4. Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được cải cách theo xu hướng cắt 

giảm thuế suất 

Nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới càng ngày càng có tính chất quốc 

tế hóa, những yếu tố của quá trình sản xuất nhƣ vốn, lao động và công nghệ sản 
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xuất ngày càng trở nên linh hoạt hơn và có thể dễ dàng di chuyển qua biên giới 

quốc gia của bất kỳ một nƣớc nào đó. Chính vì vậy việc duy trì một mức thuế suất 

thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân cao sẽ trở nên bất lợi cho chính bản thân 

quốc gia đó, bởi vì các đối tƣợng nộp thuế sẽ chuyển dịch sang quốc gia có mức 

thuế suất thấp. 

4.2.1.5. Cơ sở đánh thuế thu nhập được mở rộng để bù đắp số thu ngân sách 

giảm do việc cắt giảm thuế suất 

Đa số các nƣớc thực hiện việc cắt giảm thuế suất biên đối với thuế thu nhập 

cá nhân và thuế TNDN sẽ dẫn tới nguồn tài chính bị thiếu hụt, sự thiếu hụt này sẽ 

đƣợc bù đắp bởi việc mở rộng cơ sở đánh thuế. Quá trình mở rộng cơ sở đánh thuế 

đƣợc thực hiện thông qua hai cách sau đây: 

Thứ nhất: Tăng cƣờng đánh thuế vào những khoản thu nhỏ, lặt vặt mà trƣớc 

đây chƣa đƣa vào diện đánh thuế, xu hƣớng này diễn ra phổ biến ở các nƣớc nhƣ: 

Úc, Phần lan, Niu- zi-lân và Anh. Ở các nƣớc này thì thuế TNDN và các ƣu đãi về 

miễn giảm thuế trƣớc đây bị hạn chế hoặc xóa bỏ. 

 Thứ hai: Loại bỏ hạn chế những ƣu đãi, miễn giảm, khấu trừ không cần 

thiết. Đa số các nƣớc phát triển áp dụng biện pháp này ở những mức độ khác nhau, 

họ cho rằng những ƣu đãi trong hệ thống thuế gây ra những sự méo mó nghiêm 

trọng đối với tiêu dùng tiết kiệm và đầu tƣ. Bởi vì khi so sánh những chƣơng trình 

chi tiêu trợ cấp của Chính phủ thì những ƣu đãi, miễn giảm thông qua thuế trở nên 

không minh bạch và không phát huy đƣợc tác dụng theo ý đồ ban đầu của các nhà 

hoạch định chính sách. Việc mở rộng cơ sở đánh thuế cơ bản đã bù đắp đƣợc sự 

thiếu hụt nguồn thu do cắt giảm thuế suất gây nên tuy nhiên cũng không bù đắp 

đƣợc hoàn toàn vì vậy việc thu thuế để bù đắp nguồn thu lại đặt gánh nặng thuế 

nhiều hơn lên tầng lớp dân cƣ có thu nhập thấp và điều này lại đặt ra một câu hỏi về 

tính công bằng và vai trò phân phối thu nhập của hệ thống thuế. 

4.2.1.6. Xu hướng hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế 

Tất cả các nƣớc trên thế giới đều tuân thủ theo xu hƣớng tự khai, tự nộp thuế, 

việc quản lý thuế tập trung vào công tác hậu kiểm, áp dụng cách tiếp cận quản trị rủi 

ro và kê khai thuế điện tử đang ngày càng phổ biến. 
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4.2.1.7. Xu hướng giảm dần thuế trực thu, tăng tỷ lệ thuế gián thu ở các 

nước phát triển và ngược lại ở các nước đang phát triển 

Đối với hầu hết các nƣớc phát triển, họ thực hiện việc cắt giảm thuế trực thu 

và chuyển dần thu NSNN sang các loại thuế tiêu dùng nhƣ thuế giá trị gia tăng, thuế 

tiêu thụ đặc biệt, bởi vì họ thấy rằng thuế thu nhập cá nhân và thuế TNDN không 

khuyến khích tiết kiệm. Trong khi đó, xu hƣớng thay đổi cấu trúc thuế ở các nƣớc 

đang phát triển trong vài thập kỷ vừa qua lại diễn ra theo chiều ngƣợc lại. Câu hỏi 

đặt ra là: liệu rằng hai xu hƣớng trái ngƣợc nhau này có mâu thuẫn với nhau không 

? câu trả lời là không có gì mâu thuẫn, bởi vì đặc trƣng của các nƣớc đang phát triển 

là thu nhập thấp, nên muốn có nguồn chi tiêu Chính phủ của các nƣớc đó phải dựa 

chủ yếu vào các loại thuế gián thu, vì các loại thuế này vừa dễ thu, dễ quản lý lại 

vừa ổn định, điều này có vi phạm nguyên tắc công bằng một chút, nhƣng ở tầm vĩ 

mô vẫn có thể chấp nhận đƣợc. Khi thu nhập của các nƣớc này đƣợc nâng cao theo 

quá trình phát triển kinh tế thì vấn đề công bằng trong chính sách thuế ngày càng 

phải đƣợc quan tâm hơn, mặt khác khi thu nhập đƣợc nâng cao thì cũng tạo khả 

năng cho Chính phủ có thể có đƣợc nguồn thu dồi dào hơn, vì vậy cấu trúc thuế 

thay đổi theo hƣớng tăng dần tỷ trọng thuế trực thu và giảm dần tỷ trọng thuế gián 

thu là hoàn toàn hợp lý.  

Sự thay đổi tỷ trọng giữa thuế trực thu và gián thu phụ thuộc vào nhiều nhân 

tố, những nhân tố này bao gồm tập quán, thói quen trong việc sử dụng từng loại 

thuế và mức thu nhập bình quân đầu ngƣời. Nếu nhìn nhận vấn đề này dƣới góc độ 

kinh tế thì nhân tố quan trọng nhất quyết định đến tỷ trọng tƣơng quan giữa hai loại 

thuế này là mức thu nhập bình quân. Theo quy luật chung thì khi mức thu nhập bình 

quân đầu ngƣời tăng dần sẽ dẫn đến tỷ trọng thuế trực thu có xu hƣớng tăng lên và 

ngƣợc lại thì tỷ trọng thuế gián thu có xu hƣớng giảm xuống. 

Sự thay đổi cấu trúc thuế qua mỗi thời kỳ phát triển kinh tế là vấn đề có tính 

quy luật. Tuy nhiên việc thay thế hoàn toàn thuế gián thu bằng thuế trực thu là điều 

không thể xảy ra, ngay cả các nƣớc phát triển cũng không thể loại bỏ hoàn toàn thuế 

gián thu, thậm chí trong thời gian gần đây một vài nƣớc còn có xu hƣớng coi thuế 

gián thu là loại thuế quan trọng trong hệ thống thuế. Sự kết hợp chặt chẽ giữa thuế 

trực thu và gián thu là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý thuyết và thực 
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tiễn không chỉ ở những nƣớc phát triển mà ngay cả đối với các nƣớc đang phát 

triển. Quy luật chung có tính phổ biến đó là đối với các nƣớc phát triển dựa chủ yếu 

vào thuế trực thu còn các nƣớc đang phát triển thì dựa chủ yếu vào thuế gián thu.  

4.2.2. Những gợi ý đối với chính sách thuế hƣớng tới mục tiêu phát triển 

kinh tế bền vững tại Việt Nam 

Hệ thống thuế của Việt Nam đã có những thay đổi căn bản nhằm hƣớng tới 

mục tiêu hiệu quả, công bằng, tạo nguồn thu cho NSNN và phát triển kinh tế. Tuy 

nhiên chính sách thuế ở Việt Nam còn phải đƣợc tiếp tục hoàn thiện mới có thể đạt 

đến một hệ thống thuế hoàn chỉnh, ổn định và tiến gần hơn đến những thông lệ quốc 

tế. Việc nghiên cứu xu hƣớng cải cách thuế của thế giới, cho phép rút ra một số gợi ý 

quan trọng đối với việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách thuế ở Việt Nam nhằm hƣớng 

tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bao gồm các khía cạnh chủ yếu sau đây: 

Một là, sự cạnh tranh về thuế trên thế giới đã từng diễn ra và sẽ trở lên rõ nét 

hơn ở tất cả các khu vực thị trƣờng trên thế giới trong một động thái kinh tế mở. Sự 

di chuyển linh hoạt về vốn và lao động lành nghề hàm ý rằng việc duy trì một mức 

động viên cao đối với thu nhập sẽ làm mất lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, cần phải tính 

toán cân nhắc kỹ về tính khả thi của mục tiêu nâng cao tỷ lệ thuế trực thu dựa vào 

việc mở rộng mức đánh thuế thu nhập. Vấn đề này nếu không đƣợc xem xét kỹ 

lƣỡng có thể sẽ làm cho chính sách cải cách bị chệch hƣớng thậm chí đi ngƣợc lại ý 

đồ mong muốn và xa rời trọng tâm hội tụ của nhũng cải cách thuế trên thế giới. 

Hai là, hệ quả của cạnh tranh về thuế và hội nhập kinh tế sẽ dẫn đến sự hạn 

hẹp nguồn thu từ thuế XNK - vốn dĩ là loại thuế chiếm tỷ trọng đáng kể đối với các 

nƣớc đang phát triển - đồng thời tạo ra sự khống chế đối với nguồn thu từ thuế thu 

nhập. Vì vậy, để duy trì và nâng cao tỷ lệ động viên từ thuế nhƣ chiến lƣợc đã đƣợc 

vạch ra, cần thiết phải củng cố và hoàn thiện lại hệ thống thuế gián thu đặc biệt là 

thuế GTGT và coi đó là chỗ dựa chủ yếu kể từ năm 2016. (trƣớc khi có đủ điều kiện 

để chuyển trọng tâm sang thuế trực thu). Bên cạnh đó, theo xu hƣớng chung, hệ 

thống các sắc thuế đánh vào những nhân tố không có khả năng di chuyển nhƣ thuế 

tài sản cũng cần phải đƣợc chú trọng hoàn thiện nhằm tạo khả năng bù đắp sự suy 

giảm nguồn thu từ các loại thuế khác. 
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Ba là, do tính phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong nền kinh tế 

vốn đang phát triển lại đƣợc tiếp thêm sự phức tạp nảy sinh từ tiến trình toàn cần 

hóa, việc quản lý nguồn thu và kiểm soát cơ sở đánh thuế ngày càng trở lên phức 

tạp. Vì vậy, yêu cầu về việc đơn giản hóa hệ thống thuế và thủ tục thu nộp trở thành 

vấn đề cấp thiết nhằm giảm thiểu các chi phí hành chính thuế, đồng thời nâng cao 

hiệu suất quản lý thu. Bên cạnh đó, sự phức tạp trong công tác quản lý thu trong 

những điều kiện kinh tế, xã hội mới cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự 

tinh thông nghiệp vụ của các chuyên gia quản lý thu nộp và viên chức ngành thuế. 

Vì vậy, vấn đề đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho bộ máy thu cũng cần 

đƣợc đặc biệt quan tâm. 

Bốn là, cải cách thuế trên thế giới đang có xu hƣớng xa rời dần vai trò phân 

phối lại thu nhập và gánh nặng thuế có nguy cơ sẽ dồn nhiều hơn vào những ngƣời 

có mức thu nhập thấp. Cải cách thuế của của các nƣớc đang phát triển nói chung và 

Việt Nam nói riêng trong điều kiện hội nhập chắc cũng không tránh khỏi xu hƣớng 

đó. Do vậy, để thực hiện một xã hội công bằng, văn minh, những biện pháp tài 

chính khác của Chính phủ Việt Nam có thể phải đƣợc kết hợp chặt chẽ trong tiến 

trình cải cách (chẳng hạn chính sách về các chƣơng trình chi tiêu cho ngƣời nghèo 

thông qua các trợ cấp xã hội từ NSNN) nhằm bù đắp những suy giảm về khía cạnh 

công bằng trong chính sách thuế. 

Năm là, tham gia vào quá trình toàn cầu hóa và cụ thể hơn là thành viên của 

Hiệp định thƣơng mại xuyên Thái bình dƣơng TPP, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt 

với những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. Vì vậy, việc nghiên cứu nội dung 

và chiến lƣợc áp dụng những loại thuế mới đƣợc đề xuất nhằm giải quyết những 

vấn đề mới nảy sinh trong tiến trình phát triển cũng là một nội dung quan trọng, phù 

hợp với thông lệ quốc tế. Trong một tƣơng lai không xa, những loại thuế nhƣ thuế 

BIT (đánh vào các giao dịch điện tử) và thuế giao dịch tiền tệ và vốn ngắn hạn 

(Tobin Tax) sẽ có thể đƣợc nghiên cứu áp dụng. Do đó, trong chiến lƣợc cải cách 

thuế dài hạn của Việt Nam cần phải chú trọng đến vấn đề này. 

Sáu là, toàn cầu hóa và sự phát triển công nghệ thông tin cũng mở ra những 

cơ hội hợp tác quốc tế có hiệu quả trong lĩnh vực thuế nhằm giải quyết những vấn 

đề xuyên lục địa, nằm ngoài phạm vi luật pháp của một quốc gia riêng lẻ. Vì vậy, 
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Việt Nam cần chủ động thực hiện tốt việc hợp tác trong lĩnh vực thuế vì quyền lợi 

quốc gia và quốc tế. Với phƣơng châm đó, việc đào tạo một đội ngũ chuyên gia có 

kỹ năng và kiến thức tầm cỡ quốc tế cũng là một trong những yêu cầu đƣợc đặt ra 

trong tiến trình cải cách hệ thống thuế ở nƣớc ta. 

Bảy là, tiến bộ của công nghệ thông tin vừa đặt ra những khó khăn mới cho 

công tác quản lý, kiểm soát nguồn thu, nhƣng lại tạo điều kiện để hiện đại hóa công 

tác này. Tuy nhiên, để khai thác triệt để lợi thế đó và biến chúng thành những 

phƣơng tiện hữu hiệu phục vụ cho tiến trình cải cách thuế, Việt Nam phải trang bị 

đồng bộ, hiện đại hệ thống mạng thông tin toàn ngành thuế nhằm đẩy nhanh tốc độ 

xử lý thông tin, rút ngắn khoảng cách giữa các khâu của quá trình quản lý và tạo 

điều kiện cho các hoạt động hợp tác quốc tế đƣợc tiến hành thuận lợi. 

4.3. GIẢI PHÁP TỔNG QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM BẢO ĐẢM 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

4.3.1. Xác định tỷ lệ động viên hợp lý thuế/GDP vào Ngân sách Nhà nước 

Theo phân tích ở nội dung Chƣơng 3 thì khu vực kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế 

ngoài Nhà nƣớc và kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có tỷ lệ động viên thuế trên 

GDP lần lƣợt là 19,1%, 17,6% và 19,6%. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc hiện đã 

chiếm 49% vào năm 2014 (bảng số liệu 3.3) GDP của toàn bộ nền kinh tế. Chính vì 

thế để tăng thu cho NSNN, cần phải rà soát lại công tác quản lý thuế để tăng đầu tƣ 

tỷ lệ động viên thuế từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc. Tỷ lệ điều tiết của thuế so 

với GDP là rất quan trọng. Các quốc gia trên thế giới đều phải tính toán kỹ lƣỡng 

mức độ điều tiết của thuế để đảm bảo giải quyết đƣợc hài hòa lợi ích giữ Nhà nƣớc 

và các chủ thể của nền kinh tế, vừa đảm bảo nguồn thu tối ƣu cho NSNN nhƣng 

cũng vừa đảm bảo cho các chủ thể hoạt động SXKD bình thƣờng đồng thời có thể 

tích lũy của cải sáng tạo ra để tái đầu tƣ mở rộng sản xuất. 

4.3.2. Tái cấu trúc nguồn thu từ thuế, đảm bảo tính bền vững trong cơ 

cấu thu Ngân sách 

Tái cấu trúc thu NSNN là việc thay đổi cơ cấu các bộ phận trong tổng thu 

NSNN, đảm bảo cho NSNN ngày càng bền vững, đảm bảo an ninh Tài chính đối 

với Nhà nƣớc. Để nền kinh tế phát triển bền vững thì cần phải giải quyết hài hòa 

giữa thu thuế trong thời điểm hiện tại và tƣơng lai để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu 
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chi tiêu của Nhà nƣớc nhƣng không đƣợc lạm dụng điều này vì nếu lạm dụng sẽ 

ảnh hƣởng tới nguồn thu trong tƣơng lai. Theo nội dung đã phân tích ở Chƣơng 3 

của Luận án cho thấy rằng khu vực kinh tế Nhà nƣớc có lợi thế rất lớn so với 2 khu 

vực kinh tế còn lại trong việc sử dụng đất đai và các tài nguyên khoáng sản, trong 

khi đó hiệu quả SXKD lại rất yếu và kém, vì vậy để có thể tái cấu trúc thu NSNN 

thì cần phải dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế dịch chuyển tỷ trọng vốn đầu tƣ phát 

triển từ thành phần kinh tế Nhà nƣớc sang khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc. 

Nội dung Chƣơng 3 của Luận án đã chỉ ra rằng đối với khu vực kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, tỷ trọng xuất nhập khẩu mà khu vực này nộp vào NSNN là 

rất thấp, hiện tại nhà nƣớc đã rất ƣu đãi cho khu vực này trong khi khu vực này chỉ 

tạo ra 17,9% GDP, trong khi đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc tạo ra 47,7% GDP. 

Ở Việt Nam các khu công nghiệp mọc lên san sát thu hút một lƣợng vốn FDI hàng 

năm rất lớn, lợi ích của việc thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc thấy rõ nhất trong việc 

thu thuế của khu vực này và tạo việc làm cho ngƣời lao động, vốn đầu tƣ trong 10 

năm của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm tỷ lện 23,1% trong khi chỉ 

tạo ra 17,9% GDP, số liệu này đặt ra câu hỏi: Tại sao các DN nƣớc ngoài sử dụng 

các công nghệ hiện đại và bộ máy quản lý tốt mà tổng hiệu quả tạo ra GDP lại thấp 

hơn hẳn so với khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc, rõ ràng có sự chuyển giá từ một bộ 

phận không nhỏ các DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Khi tạo ra GDP thấp thì số thuế 

sẽ nộp cũng thấp vì vậy để tái cấu trúc NSNN thì cần phải thanh tra giám sát chặt 

chẽ hơn những hoạt động SXKD của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, từ 

đó tăng thu cho NSNN, góp phần cho nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. 

4.3.3. Giảm tỷ trọng vốn đầu tư vào khu vực kinh tế Nhà nước để từ đó 

tăng thu cho Ngân sách Nhà nước và đưa nền kinh tế nước ta phát triển bền vững 

Đến những năm tám mƣơi của thế kỷ XX, nƣớc Anh đã trải qua hàng trăm 

năm phát triển, trở thành một quốc gia có nền công nghiệp hiện đại, nền kinh tế 

rất phát triển, tuy nhiên trong giai đoạn này tăng trƣởng kinh tế của vƣơng 

quốc Anh đã bị chậm lại, thậm chí suy giảm. Vào thời kỳ này Thủ tƣớng 

Vƣơng quốc Anh là bà Ma-ga-rét Thát-chơ đã tìm ra nguyên nhân của sự suy 

giảm về tăng trƣởng kinh tế, đó chính là do tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực 

kinh tế Nhà nƣớc là khá cao so với toàn bộ nền kinh tế và khu vực kinh tế nhà 

nƣớc lại có hiệu quả SXKD kém hơn khu vực kinh tế tƣ nhân [45]. 
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 Với việc nhận ra thực trạng làm suy giảm tăng trƣởng kinh tế và quyết tâm 

thực hiện đƣờng lối cắt giảm tới mức tối đa vốn đầu từ vào khu vực kinh tế Nhà 

nƣớc nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tƣớng Vƣơng quốc Anh bà Ma-ga-rét Thát-

chơ đã chỉ đạo phải cải cách triệt để nền kinh tế bằng việc cấu trúc lại nền kinh tế 

thông qua cổ phần hóa các DN Nhà nƣớc. Các DN Nhà nƣớc thuộc lĩnh vực an ninh 

quốc phòng và một số DN trong lĩnh vực công ích đƣợc giữ lại không phải cổ phần 

hóa, tất cả các DN Nhà nƣớc không thuộc phạm vi kể trên đều bắt buộc phải cổ 

phần hóa. Sau khi quá trình tái cơ cấu DN Nhà nƣớc hoàn thành, nền kinh tế của 

Vƣơng quốc Anh đã có sự phát triển vƣợt bậc và bền vững cho đến tận ngày nay. 

Có thể thấy rằng thực trạng bội chi NSNN và nợ công đang ảnh hƣởng rất 

lớn đến kinh tế Việt Nam, kể từ năm 2012 đến nay Việt Nam đã đƣa ra giải pháp là 

đảo nợ, có nghĩa là vay những khoản nợ mới để trả cho những khoản nợ cũ. Khi 

nền kinh tế không tạo ra đƣợc nhiều giá trị thặng dƣ thì càng phải vay nợ nhiều hơn, 

bội chi NSNN càng lớn hơn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu thƣờng xuyên và nhu cầu 

trả nợ, khi vay nợ nhiều hơn sẽ làm tăng tỷ lệ nợ công ngày một lớn hơn. Nhƣ vậy 

giải pháp đảo nợ chỉ là giải pháp mang tính chất tình thế.  

Để đảm bảo tránh đƣợc rủi ro khủng hoảng nợ công đối với Việt Nam thì 

cần phải có những giải pháp đột phá nhằm đƣa nền kinh tế nƣớc ta tăng trƣởng 

GDP với tốc độ cao trong thời gian dài, tạo ra nhiều giá trị thặng dƣ nhƣ vậy sẽ 

tái cấu trúc và tăng đƣợc nguồn thu từ thuế,làm giảm bội chi NSNN và giảm tỷ 

lệ nợ công so với GDP. 

Theo tiêu chuẩn của Quốc tế thì tất cả các khoản nợ của các DN mà Nhà 

nƣớc nắm 100% vốn điều lệ phải tính là nợ công, tuy nhiên theo quy định của Việt 

Nam thì chỉ có nợ của một số DN Nhà nƣớc đƣợc Nhà nƣớc bảo lãnh mới thuộc 

nợ công. Theo số liệu của Cục quản lý công sản của Việt Nam thì nợ của các DN 

mà Nhà nƣớc nắm 100% vốn điều lệ, đến hết năm 2014 là hơn 1,9 triệu tỷ đồng 

(chƣa tính đến số nợ của các DN Nhà nƣớc mà Nhà nƣớc nắm quyền chi phối trên 

51% cổ phần). 

Đứng trƣớc điều kiện cụ thể hiện nay của nƣớc ta, trong thời điểm hiện tại 

nền kinh tế Việt Nam, mặc dù chƣa bị rủi ro khủng hoảng nợ công đe dọa, tuy nhiên 

nếu không thật sự đổi mới quyết liệt để tái cơ cấu nền kinh tế, qua đó sẽ tái cấu trúc 
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nguồn thu từ thuế thì không những nguồn thu cho NSNN từ thuế sẽ bị suy giảm 

trong tƣơng lai mà còn có thể gặp phải rủi ro về khả năng khủng hoảng nợ công 

trong vòng 10 năm tới. 

Trong 10 năm tới không những Việt Nam phải trả lãi cho các khoản vay mà 

cũng là thời kỳ phải thanh toán các khoản nợ gốc thuộc nợ công. Điều này đã 

đƣợc minh chứng trong nội dung của Chƣơng 3 Luận án. Theo bảng số liệu 3.11 

nếu tăng trƣởng kinh tế hàng năm, giai đoạn 2015 - 2024 trung bình là 6,5% một 

năm, thâm hụt ngân sách là 5% GDP mỗi năm, nợ công trong giai đoạn này vẫn 

giữ nguyên mức 60,3% GDP thì đến hết năm 2024, GDP của Việt Nam đạt 334,5 

tỷ USD, nợ công là 201,7 tỷ USD, lãi vay phải trả trong giai đoạn này là 61,8 tỷ 

USD và tổng thâm hụt NSNN trong giai đoạn này là 128,1 tỷ USD. Chƣa cần tính 

đến việc trả nợ gốc, chỉ tính riêng cho năm 2024 lãi vay phải trả và thâm hụt 

NSNN là 24,8 tỷ USD. 

Theo nội dung phân tích của Chƣơng 3 (bảng số liệu 3.11), giai đoạn từ 2005 

- 2014, nợ công đã tăng lên 801,8%, tốc độ tăng nợ công trung bình là 32,1% một 

năm. Trong mƣời năm tới, giai đoạn từ 2015 - 2024, nếu tốc độ tăng nợ công chỉ là 

1% một năm so với GDP hàng năm, Luận án tính toán đƣợc đến năm 2024 tỷ lệ nợ 

công của Việt Nam là 69,3% GDP ứng với số tuyệt đối là 231,823 tỷ USD, lãi vay 

phải trả năm 2024 là 9,28 tỷ USD, thâm hụt NSNN năm 2024 là:334,521 tỷ USD x 

5% = 16,7 tỷ USD. Giả định năm 2024 Việt Nam chỉ phải trả 5% của nợ gốc, thì số 

nợ gốc phải trả năm 2024 là: 231,823 x 5% = 11,59 tỷ USD, nếu cộng cả tiền lãi 

phải trả hàng năm thì số tiền phải trả cả lãi và gốc là: 9,28 tỷ USD + 11,59 tỷ USD 

= 20,8 tỷ đô USD, nếu tính cả thâm hụt NSNN trong năm 2024 (5% GDP) thì tổng 

số tiền mà NSNN phải có để đáp ứng khả năng thanh toán nhanh của Việt Nam là 

20,8 + 16,7 = 37,5 (tỷ USD). 

Trong bối cảnh hiệu quả đầu tƣ của nền kinh tế là khá thấp với hệ số ICOR 

của Việt Nam giai đoạn 2006-2010 là 6,96 lần và giai đoạn 2011-2015 là 6,92 lần. 

Theo nhƣ những nghiên cứu của Luận án ở trong nội dung chƣơng 2 về mô hình 

của 7 nƣớc đƣợc coi là phát triển kinh tế bền vững thì để phát triển kinh tế bền vững 

hệ số ICOR phải ở mức thấp (dƣới 3,5 lần) và trong thời gian dài từ 20 năm trở lên, 

đồng thời thâm hụt NSNN phải ở mức thấp hơn 3,5% một năm, trong giai đoạn từ 
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năm 2005 đến 2014, thâm hụt NSNN ở Việt Nam luôn ở mức cao (trên 5% GDP). 

Nhƣ vậy, đối chiếu với các tiêu chuẩn của một quốc gia đƣợc coi là phát triển kinh 

tế bền vững thì rõ ràng, kinh tế nƣớc ta trong thời gian vừa qua chƣa thực sự phát 

triển bền vững. 

 Nền kinh tế nƣớc ta có mức độ thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, hiệu quả 

sản xuất kinh doanh thấp (thể hiện ở chỉ số ICOR của toàn bộ nền kinh tế là rất 

cao), nếu không có những giải pháp đột phá nhằm tăng trƣởng GDP ở mức cao, 

giảm hệ số ICOR và giảm nhanh chóng nợ công thì trong tƣơng lai gần rủi ro về 

khủng hoảng nợ công sẽ xảy ra đối với Việt Nam. 

Đối với một quốc gia bị khủng hoảng nợ công thì áp lực trả nợ của quốc gia 

đó đối với các chủ nợ (nhất là các chủ nợ nƣớc ngoài) là rất lớn, quốc gia đó 

không những bị phụ thuộc về kinh tế đối với các chủ nợ mà còn bị sức ép về chính 

trị do các chủ nợ đƣa ra. Nhƣ vậy có thể thấy rằng nếu Việt Nam không đƣa ra 

những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế và tái cấu trúc nguồn thu từ thuế thì 

rõ ràng khi khủng hoảng nợ công xảy ra, thể chế chính trị của Việt Nam cũng có 

thể bị ảnh hƣởng. 

Để giải quyết triệt để rủi ro khủng hoảng nợ công đối với Việt Nam, theo 

quan điểm của nghiên cứu sinh thì cần phải thực hiện các giải pháp sau đây: 

- Thực hiện quyết liệt, triệt để việc cổ phần hóa và thoái vốn của Nhà nƣớc 

đối với các DN Nhà nƣớc không thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng và các DN 

công ích. Điều đó có nghĩa là ngoại trừ hai loại hình DN thuộc lĩnh vực quốc phòng, 

an ninh và một số DN Nhà nƣớc trong lĩnh vực công ích thì cần phải cổ phần hóa 

một cách triệt để đối với các DN Nhà nƣớc. Việc cổ phần hóa sẽ mang lại hai lợi 

ích cơ bản giúp cho nền kinh tế nƣớc ta phát triển bền vững: 

Thứ nhất: Hiện nay (đến hết năm 2014) tổng số nợ của các DN Nhà nƣớc 

(không thuộc nợ công) là hơn 1,9 triệu tỷ đồng, nếu cổ phần hóa và thoái hết vốn 

của Nhà nƣớc ra khỏi những DN này thì đồng nghĩa với việc các nghĩa vụ trả nợ 

của các DN này sẽ đƣợc chuyển cho các cổ đông nắm giữ sau khi cổ phần hóa và 

thoái vốn. Nếu xét về bản chất thì chủ thể của các DN Nhà nƣớc chính là Nhà nƣớc 

vì vậy trong trƣờng hợp các DN Nhà nƣớc làm ăn thua lỗ, phá sản, mất khả năng 

thanh toán thì hậu quả cuối cùng vẫn chính là Nhà nƣớc phải gánh chịu. Chính vì 
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vậy khi cổ phần hóa và thoái hết vốn ở các DN này, Nhà nƣớc sẽ tránh đƣợc hậu 

quả trong tƣơng lai đó là thoát đƣợc gánh nợ hơn 1,9 triệu tỷ đồng. (trong nội dung 

phân tích ở Chƣơng 2 của Luận án thì hiệu quả SXKD của các DN Nhà nƣớc là rất 

yếu kém, khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc đạt hiệu quả gấp 1,828 lần khu vực kinh 

tế Nhà nƣớc với cùng một lƣợng vốn bỏ ra là nhƣ nhau). Đại đa số các DN Nhà 

nƣớc SXKD có hiệu quả rất thấp, điều này sẽ dẫn tới nguy cơ các DN làm ăn kém 

hiệu quả sẽ phải vay nợ mới để trả nợ cũ, đây là cái vòng luẫn quẫn dẫn tới sự thua 

lỗ, mất khả năng thanh toán, phá sản của rất nhiều DN Nhà nƣớc trong tƣơng lai). 

Thứ hai: Theo tính toán của nghiên cứu sinh, khi cổ phần hóa và thoái hết 

vốn của Nhà nƣớc ra khỏi các DN Nhà nƣớc thì Nhà nƣớc có thể thu về một lƣợng 

tiền khoảng từ 50 đến 70 tỷ USD (nếu cổ phần hóa với giá phát hành lần đầu bằng 

với giá trị sổ sách thì thu đƣợc về cho NSNN khoảng 50 tỷ USD, số tiền thu đƣợc 

này là cao hay thấp chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng trƣởng của thị trƣờng chứng 

khoán Việt Nam. Khi thị trƣờng tăng trƣởng thì giá của mỗi cổ phần phát hành lần 

đầu sẽ cao hơn giá trị sổ sách, khi thị trƣờng đi xuống, kinh nghiệm thực tiễn trên 

thế giới cho thấy rằng lúc này các nhà đầu tƣ chỉ mua cổ phần thông thƣờng tƣơng 

đƣơng với giá trị sổ sách).  

 Giả định khi cổ phần hóa và thoái hết vốn của các DN Nhà nƣớc đối với loại 

hình DN mà Nhà nƣớc không cần nắm giữ đạt 50 tỷ USD, nếu Nhà nƣớc dùng hết 

số tiền này để trả nợ vay đối với nợ công thì số nợ công chỉ còn là 114,57 tỷ USD - 

50 tỷ USD = 64,57 tỷ USD (kết hợp với bảng số liệu 3.11) nghiên cứu sinh tính 

đƣợc tỷ lệ nợ công của Việt Nam chỉ còn là: 64,57 tỷ USD / 190 tỷ USD = 33,9% 

GDP của năm 2014. 

 Mặt khác khi cổ phần hóa và thoái hết vốn của Nhà nƣớc ra khỏi các DN 

Nhà nƣớc thì tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế Nhà nƣớc, nghiên cứu sinh 

tính toán chỉ chiếm 15% tổng vốn đầu tƣ của toàn xã hội, khi đó theo nội dung phân 

tích của Chƣơng 3 thì tăng trƣởng GDP hàng năm của Việt Nam sẽ đạt 11,93%. 

 Vào thời điểm năm 2014 tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam tăng 5,4% so với 

năm 2013, giả định tốc độ tăng trƣởng kinh tế năm 2014 của nƣớc ta là 11,93% khi 

đó GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm một lƣợng là 3.937.856 tỷ đồng x (11,93% - 

5,4%) = 255.960.064 tỷ đồng (tƣơng đƣơng hơn 12 tỷ USD), Nhƣ vậy số tiền thuế 
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sẽ tăng thêm là 255.960.064 tỷ đồng x 18,4% = 47.096,6 tỷ đồng (bởi vì tỷ lệ thuế 

so với GDP theo phân tích ở Chƣơng 3 của Luận án bằng 18,4%). 

Tái cấu trúc nguốn thu từ thuế và tái cấu trúc nền kinh tế có mối quan hệ hữu 

cơ mật thiết với nhau, khi chính sách thuế phù hợp sẽ là tiền đề cho phát triển kinh 

tế bền vững, ngƣợc lại cấu trúc của nền kinh tế phù hợp sẽ phát huy đƣợc hết tiềm 

năng phát triển của các thành phần kinh tế, tạo ra đƣợc sự tăng trƣởng GDP rất cao, 

tạo ra nhiều giá trị thặng dƣ cho nền kinh tế, từ đó cũng sẽ thu đƣợc nhiều thuế hơn 

cho NSNN và điều này sẽ góp phần giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. 

4.3.4. Điều chỉnh chính sách thuế để tạo ra sự công bằng bình đẳng giữa 

các khu vực kinh tế 

Theo phân tích ở Chƣơng 3 của Luận án thì khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài trong gia đoạn 2005 - 2014 đã đầu tƣ vào nền kinh tế chiếm 23,1% tổng 

vốn đầu tƣ của toàn xã hội và tạo ra 17,9% GDP (bảng số liệu 3.12) và số tiền thuế 

đã nộp là 23,1% so với tổng số tiền thuế mà cả ba khu vực kinh tế này nộp cho 

NSNN. Trong khi đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc đầu tƣ vào nền kinh tế chiếm 

tỷ trọng 37,3% lại nộp cho NSNN số tiền thuế chiếm tỷ trọng 44,8% nhƣ vậy rõ 

ràng khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có tỷ trọng nộp thuế cho NSNN so 

với vốn đầu tƣ phát triển là thấp hơn hẳn khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc.  

Nguyên nhân của vấn để này là do khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

đã đƣợc Nhà nƣớc Việt Nam ƣu đãi hơn về thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT, thuế 

TNDN. Các doanh nghiệp có vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất có 

thuế xuất nhập khẩu bằng 0, không thuế VAT cho tất cả các mặt hàng và dịch vụ và 

đối với thuế TNDN thì chỉ phải chịu mức thuế suất rất thấp là 10% trong 15 năm 

đầu thành lập DN. Nhƣ vậy rõ ràng đã không có sự bình đẳng giữa các khu vực 

kinh tế. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc với cùng một số vốn bỏ ra tƣơng đƣơng 

nhƣ khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tạo ra lƣợng GDP gấp 1,28 lần và số 

tiền thuế nộp cho NSNN sẽ gấp 1,28 lần x 44,8%/37,3% = 1,56 lần của khu vực có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Từ những phân tích trên, nghiên cứu sinh đƣa ra nhận định rằng: nên chăng 

chính sách thuế của Việt Nam cần phải thay đổi để vừa giải quyết hài hòa đƣợc lợi 

ích đối với việc thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, đồng thời tạo ra môi 
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trƣờng SXKD bình đẳng giữa các khu vực kinh tế. Hơn nữa các khoản vay ODA 

của Việt Nam đối với nƣớc ngoài có một tỷ lệ không nhỏ là những khoản vay có 

điều kiện, có nghĩa là khi vay đƣợc tiền sẽ kèm theo các điều kiện ràng buộc nhƣ 

chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà cung cấp máy móc thiết bị, nguyên vật liệu... nhƣ 

vậy sẽ tạo ra bất lợi đối với khu vực kinh tế Nhà nƣớc và khu vực kinh tế ngoài 

Nhà nƣớc. Ở góc độ nào đó cũng sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh giữa 

khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc, khu vực kinh tế Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

4.3.5. Tăng cƣờng hơn nữa việc quản lý thu để tạo ra sự bình đẳng giữa 

các khu vực kinh tế 

Nội dung Chƣơng 3 của Luận án chỉ ra rằng tỷ trọng thuế nộp cho NSNN 

biến động cùng chiều với GDP của nền kinh tế. Khi một khu vực kinh tế tạo ra 

nhiều GDP cũng sẽ đồng nghĩa với số tiền thuế mà khu vực kinh tế này đóng góp 

cho NSNN là cao hơn. Tuy nhiên nếu xét về tỷ trọng giữa GDP của các khu vực 

kinh tế sáng tạo ra và số tiền thuế mà các khu vực này nộp cho NSNN thì khu vực 

kinh tế ngoài Nhà nƣớc có tỷ lệ nộp thuế thấp hơn (tỷ trọng thuế trên GDP của 

khu vực kinh tế ngoài nhà nƣớc là 17,7%, của khu vực kinh tế Nhà nƣớc là 19,1%, 

của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là 19,6%). Nhƣ vậy để có thể động 

viên một cách đầy đủ và công bằng về số tiền thuế nộp cho NSNN thì cần phải 

kiểm tra quản lý công tác thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc một 

cách tốt hơn nữa, theo quan điểm của nghiên cứu sinh, cần phải có những giải 

pháp sau đây: 

- Phải thu dứt khoát các khoản thuế trong thời gian ấn định, không đƣợc 

để trƣờng hợp nợ thuế năm trƣớc chồng lên năm sau, tùy từng tình hình SXKD 

cụ thể của các DN mà Nhà nƣớc sẽ đƣa ra các chính sách có thể ƣu tiên cắt giảm 

thuế hay dùng chính sách pháp luật cứng rắn xử phạt thật nặng đối với DN cố 

tình vi phạm.  

- Gắn chặt hơn nữa nghĩa vụ nộp thuế đối với NSNN và quyền lợi của DN: 

DN nào không nợ tiền thuế thì mới đƣợc vay vốn để đầu tƣ phát triển sản xuất, DN 

không nợ thuế mới đƣợc thuê đất để mở rộng SXKD...  
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4.3.6. Áp dụng và quản lý có hiệu quả các trƣờng hợp ƣu đãi thuế theo 

mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững 

Các ƣu đãi thuế là hình thức cho ngƣời nộp thuế đƣợc hƣởng những điều 

kiện thuận lợi khi nộp thuế. Những ƣu đãi này bao gồm ƣu đãi về thuế suất, ƣu đãi 

về miễn giảm thuế có thời hạn, các ƣu đãi về xác định chi phí… 

Những trƣờng hợp có thể áp dụng ƣu đãi thuế hƣớng đến mục tiêu phát triển 

kinh tế bền vững nhƣ: 

- Đầu tƣ vào các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hoạt động cần khuyến khích 

theo mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 

- Trong giai đoạn đầu mới thành lập và hoạt động hoặc gặp nhiều khó khăn 

trong sản xuất, kinh doanh. 

- Có các hoạt động hoặc biện pháp nhằm bảo vệ tài nguyên môi trƣờng, hạn 

chế tác hại đến môi trƣờng tự nhiên… 

Cùng với việc xác định các trƣờng hợp ƣu đãi thuế, trong chính sách thuế 

cần cụ thể và đơn giản hoá các tiêu chuẩn để xác định đối tƣợng đƣợc hƣởng ƣu đãi 

thuế. Cụ thể cần quy định chi tiết, cụ thể các trƣờng hợp, tiêu chuẩn, điều kiện đƣợc 

hƣởng ƣu đãi thuế với các chỉ tiêu định lƣợng, dấu hiệu nhận biết rõ ràng, khả thi, 

tránh trƣờng hợp quy định chung chung dễ gây sai sót, nhầm lẫm và gian lận. Cùng 

với đó, việc quản lý các trƣờng hợp ƣu đãi thuế này cũng cần hết sức chú trọng đảm 

bảo cho chính sách ƣu đãi này phát huy đƣợc hiệu quả, hiệu lực của mình. 

4.4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC SẮC THUẾ HƢỚNG ĐẾN MỤC TIÊU 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội trong cơ chế thị trƣờng, sự đa dạng hóa 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải đổi 

mới, hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, tạo nguồn thu ổn định cho NSNN và phát 

huy đƣợc tác dụng của công cụ thuế, nhằm hƣớng tới mục tiêu phát triển kinh tế 

bền vững. Hệ thống chính sách thuế cần đƣợc nghiên cứu mở rộng để bao quát 

đƣợc mọi nguồn thu, tập trung vào NSNN, bao gồm các loại thuế tiêu dùng, thuế 

thu nhập, thuế tài sản và các loại phí, lệ phí. Trong giai đoạn tới đây (từ năm 2016 

đến năm 2020), cần sửa đổi, bổ sung một số điểm bất cập trong từng luật, pháp lệnh 
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thuế, đồng thời nghiên cứu ban hành một số sắc thuế mới, nhằm phục vụ yêu cầu 

thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và phù hợp với thông lệ quốc tế, cụ thể là: 

4.4.1. Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng 

Đây là một sắc thuế tiến bộ đƣợc áp dụng phổ bến trên thế giới. Ở Việt nam, 

thuế GTGT đảm bảo nguồn thu lớn (khoảng 30% tổng số thu NSNN) nhƣng cách 

vận dụng có một số điểm chƣa phù hợp, cần đƣợc điều chỉnh để sắc thuế này phát 

huy tác dụng tích cực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa 

và hƣớng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, giảm bớt số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT 

Nhóm các hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy 

định hiện hành là những hàng hóa, dịch vụ thuộc các nhóm sau: 

- Những hàng hoá, dịch vụ của các đối tƣợng không kinh doanh hoặc những 

đối tƣợng kinh doanh mà việc quản lý thu thuế rất khó khăn hoặc chi phí quản lý 

thu thuế rất lớn, hiệu quả thấp.  

- Những hàng hoá, dịch vụ đƣợc phục vụ chủ yếu cho các hoạt động mang 

tính chất công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh, không xác định đƣợc lợi 

nhuận hoặc lợi nhuận thấp. 

- Những hàng hoá, dịch vụ mà việc luân chuyển của chúng không liên quan 

đến thị trƣờng Việt Nam hay không thuộc diện chịu thuế theo các thông lệ quốc tế. 

- Những hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ phát sinh chủ thể nộp thuế là 

Nhà nƣớc hoặc có nguồn chi từ NSNN, không mang tính chất kinh doanh. 

- Những hàng hoá, dịch vụ mà việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đang 

đƣợc khuyến khích hay ƣu đãi thực hiện.  

- Những dịch vụ kinh doanh đặc thù khó xác định GTGT và việc đánh thuế 

hay không đánh thuế cũng không mở rộng phạm vi điều chỉnh của thuế GTGT. 

Luận án đề xuất nên thu hẹp lại diện các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 

GTGT nhằm làm cho chính sách thuế này có tính liên hoàn cao hơn, dễ thực thi hơn 

và đảm bảo tính công bằng giữa các đối tƣợng, những khâu đánh thuế.  

Việc thu hẹp nhóm các hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT 

đƣợc thực hiện bằng cách chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 
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trong Luật thuế hiện hành sang nhóm thuộc diện chịu thuế. Các nhóm có thể đƣa 

vào diện chịu thuế bao gồm: 

+ Duy trì vƣờn thú, vƣờn hoa, công viên, cây xanh đƣờng phố, chiếu sáng 

công cộng; dịch vụ tang lễ;  

+ Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn 

viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ 

công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tƣợng chính sách xã hội;  

Việc chuyển các nhóm dịch vụ này vào diện chịu thuế GTGT sẽ góp phần 

thực hiện xã hội hóa một số hoạt động công cộng, cho phép khấu trừ thuế GTGT 

đầu vào khi tính thuế GTGT đầu ra, đảm bảo tính liên hoàn của thuế GTGT, thúc 

đẩy hạch toán kế toán trong các hoạt động này. 

Bên cạnh đó, chính sách thuế GTGT trong dài hạn nên nghiên cứu bỏ quy 

định hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu thấp (từ 100 

triệu đồng/năm trở xuống) là đối tƣợng không chịu thuế GTGT. Bởi vì, thuế 

GTGT là sắc thuế gián thu, thu thông qua giá của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Việc 

có tính thuế hay không tính thuế GTGT lại phải dựa vào doanh thu của ngƣời kinh 

doanh là không hợp lý. Trên thực tế, hàng hóa, dịch vụ trên thị trƣờng là của cơ sở 

kinh doanh có doanh thu cao hay doanh thu thấp là rất khó xác định. Việc bỏ quy 

định này đảm bảo đƣợc tính chất điều tiết chung của thuế GTGT, đảm bảo tính 

liên hoàn, khuyến khích hạch toán kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ ngƣời 

kinh doanh và trách nhiệm quản lý của cơ quan thuế. Đối với những ngƣời kinh 

doanh có doanh thu quá thấp nên quy định đƣa vào diện không phải khai, tính và 

nộp thuế GTGT sẽ hợp lý hơn là quy định hàng hóa, dịch vụ họ kinh doanh không 

thuộc diện chịu thuế. 

Thứ hai, giảm bớt nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%, tiến tới áp 

dụng một mức thuế suất ngoài thuế suất 0% 

Việc lựa nhọn các nhóm hàng hóa, dịch vụ hiện tại đang chịu mức thuế suất 

thuế GTGT sang chịu mức thuế suất 10% cần đƣợc xem xét về yêu cầu công bằng, 

điều tiết trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; xem xét về hiệu quả, hiệu lực 

trong quản lý và thực thi thuế GTGT.  
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Hiện tại, Luật thuế GTGT có 15 nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế 

GTGT 5% có một số nhóm không hoàn toàn thuộc diện ƣu đãi, khuyến khích hay 

gặp khó khăn nhƣ đƣờng và phụ phẩm trong sản xuất đƣờng; Hoạt động văn hoá, 

thể thao; biểu diễn nghệ thuật; Sản xuất phim; Nhập khẩu, phát hành và chiếu phim; 

Sách các loại; Dịch vụ khoa học, công nghệ; một số nhóm không hợp lý vì phải xác 

định theo mục đích sử dụng hoặc chất liệu cấu thành nhƣ giáo cụ dùng để giảng dạy 

và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thƣớc kẻ, com-pa và các 

loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học; 

Do đó, về lâu dài nên đƣa các nhóm hàng hóa, dịch vụ này sang diện chịu thuế suất 

10%, nhằm đảm bảo tính thống nhất và liên hoàn của sắc thuế này, đảm bảo tập 

trung nhanh nguồn thu cho NSNN. Tuy nhiên để tránh tăng đột biến về thuế suất (từ 

5% lên 10%) gây khó khăn đối với cơ sở sản xuất các mặt hàng thiết yếu (phân bón, 

thuốc trừ sâu, đồ dùng học tập, thiết bị y tế...) cần có lộ trình trong điều chỉnh thuế 

suất, đồng thời có chính sách giảm thuế trong thời gian đầu đối với các doanh 

nghiệp gặp khó khăn do áp dụng thuế suất mới. 

Thứ ba, hoàn thiện các quy định về hoàn thuế GTGT 

 Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định các trƣờng hợp hoàn 

thuế phổ biến nhƣ có thuế GTGT đầu vào chƣa đƣợc khấu trừ hết; có hoạt động 

xuất khẩu hoặc có đầu tƣ vào dự án. Nhƣng để đƣợc hoàn thuế, các doanh nghiệp 

ngoài việc phải đáp ứng hồ sơ theo quy định còn phải thỏa mãn các tiêu chuẩn về 

thời gian (12 tháng hoặc 4 quý chƣa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào) hoặc tiêu 

chuẩn về số thuế đầu vào chƣa đƣợc khấu trừ (phải từ 300 triệu đồng trở lên). Quy 

định trên sẽ ảnh hƣởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và không bình đẳng trong 

nghĩa vụ thuế GTGT giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế. Do vậy, để giúp 

doanh nghiệp giải quyết khó khăn, đảm bảo một lƣợng vốn nhất định cho sản xuất, 

kinh doanh, chính sách thuế GTGT cần xem xét lại các tiêu chuẩn trên để vừa đảm 

bảo quyền lợi của doanh nghiệp vừa đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý của cơ 

quan thuế. Vì vậy, nên giữ mức 3 tháng và 200 triệu nhƣ hiện nay sẽ hợp lý hơn.  

4.4.2. Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế TNDN là một sắc thuế trong hệ thống thuế trực thu, điều tiết vào thuế 

thu nhập của ngƣời nộp thuế, giải quyết mối quan hệ về lợi ích giữa Nhà nƣớc và 
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doanh nghiệp nên thuế TNDN có tác động trực tiếp đến môi trƣờng kinh doanh, ảnh 

hƣởng đến cạnh tranh quốc tế trong thu hút vốn đầu tƣ. Nhằm tạo ra sự hấp dẫn về 

môi trƣờng kinh doanh, các quốc gia trên thế giới thƣờng sử dụng các quy định cụ 

thể trong chính sách thuế TNDN để tạo ra lợi thế so sánh trong thu hút vốn đầu tƣ. 

Do do việc sử dụng linh hoạt sắc thuế này thông qua cơ chế ƣu đãi đối với từng 

nghành nghề, từng lĩnh vực và địa bàn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm hƣớng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. 

Luật thuế TNDN hiện hành chƣa bao quát hết các đối tƣợng, lĩnh vực kinh 

doanh trong điều kiện mới; các quy định về xác định doanh thu, chi phí đƣợc trừ 

còn thiếu rõ ràng, khó xác định; ƣu đãi thuế còn dàn trải, không hiệu quả... Để hoàn 

thiện hơn nữa chính sách thuế TNDN trong dài hạn, phát huy đƣợc tính hiệu quả 

của sắc thuế này trong quản lý, điều tiết, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nền kinh 

tế phát triển, Luận án đề xuất một số giải pháp cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, nghiên cứu bổ sung kịp thời các đối tượng nộp thuế mới 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, 

sự hiện diện ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài cũng nhƣ các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, các khoản thu nhập, các tài sản của họ tại Việt Nam 

cũng ngày càng gia tăng, chính sách thuế TNDN cần xem xét điều tiết đầy đủ hơn 

đối với các đối tƣợng, hoạt động này. Cụ thể: 

- Nghiên cứu, quy định bổ sung vào diện chịu thuế và cách tính thuế TNDN 

đối với các hoạt động mới nảy sinh nhƣ thƣơng mại điện tử, viễn thông, hoạt động 

kinh doanh bán hàng đa cấp, chuyển nhƣợng vốn trên phạm vi quốc tế... 

Thứ hai, bổ sung, quy định đầy đủ, chi tiết rõ ràng hơn về các căn cứ 

tính thuế TNDN như doanh thu, chi phí được trừ, chi phí không được trừ, thu 

nhập khác... 

- Về doanh thu và xác định doanh thu khi tính thu nhập chịu thuế: chính sách 

thuế TNDN cần xem xét lại thời điểm xác định doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ, 

hoạt động xây dựng, lắp đặt để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định về 

sử dụng hóa đơn, chứng từ, phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh, hạn chế 

những bất cập dễ làm cho các doanh nghiệp lợi dụng nhằm gian lận, trốn thuế. 
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- Cần đƣa ra các nguyên tắc mang tính chuẩn mực đầy đủ để xác định chi phí 

đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, không quy định chung chung nhƣ hiện 

hành gây ra sự khó hiểu hoặc vận dụng tùy tiện của doanh nghiệp. Các chi phí đƣợc 

trừ phải là những chi phí thực tế phát sinh, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, doanh thu và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp; có đầy đủ hồ 

sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định; phù hợp với định mức tiêu hao, sử dụng trong 

sản xuất, kinh doanh và có tính chất thƣờng xuyên, liên quan đến việc tạo ra thu 

nhập hơn là có tính chất dài hạn, liên quan đến việc tạo vốn trong doanh nghiệp. 

Một số khoản chi phí do tổn thất thực tế trong các trƣờng hợp bất khả kháng của 

doanh nghiệp cũng đƣợc xác định là chi phí đƣợc trừ nhằm giảm thiểu khó khăn 

cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần quy định rõ ràng những trƣờng hợp nào là bất 

khả kháng, yêu cầu về hồ sơ, biên bản, chứng từ nhƣ thế nào để tránh những tiêu 

cực, gian lận trong trƣờng hợp này. 

- Quy định đầy đủ, chi tiết, rõ ràng hơn một số khoản chi phí đƣợc trừ, cụ thể: 

+ Về chi phí khấu hao tài sản cố định: Quy định chi tiết, rõ ràng hơn tiêu chí 

đánh giá thế nào là một dự án kinh tế có hiệu quả để doanh nghiệp có thể trích khấu 

hao nhanh các tài sản cố định sử dụng cho dự án đó. 

+ Về chi phí tiền lƣơng, tiền công: Nên quy định các khoản tiền thù lao trả 

cho các đối tƣợng nhƣ sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng quản lý 

là chi phí đƣợc trừ của doanh nghiệp nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và có mức chi 

phù hợp với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Quy định này sẽ làm 

cho hiệu quả quản lý thuế TNDN cao hơn, bởi vì nếu không cho trừ thì trên thực tế 

không phân biệt đƣợc trƣờng hợp nào có tham gia điều hành hoặc không tham gia 

điều hành sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, quy định này sẽ đảm bảo tính thống nhất, 

công bằng cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Bên cạnh đó, chính sách thuế 

TNDN cần quy định chi tiết, rõ ràng hơn về việc trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng 

chi trả tiền lƣơng để làm căn cứ cho doanh nghiệp thực hiện và là cơ sở pháp lý 

quan trọng cho công tác quản lý của cơ quan thuế. 

+ Về chi phí vật tƣ, hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lƣợng...: Cần quy 

định chi tiết, rõ ràng hơn về việc xây dựng định mức tiêu hao vật tƣ hợp lý của 

doanh nghiệp, các chứng từ, căn cứ, giải trình trong trƣờng hợp doanh nghiệp có sự 
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thay đổi, bổ sung định mức này nhƣ thế nào. Các trƣờng hợp hàng hóa, vật tƣ bị hao 

hụt do tự nhiên, bị hỏng do quá hạn sử dụng cũng cần đƣợc quy định rõ ràng, thống 

nhất hơn trong các văn bản liên quan để doanh nghiệp dễ thực hiện. 

+ Về chi phí quảng cáo, tiếp thị...: Không nên quy định khoản chi này bị 

khống chế trên tổng chi phí đƣợc trừ, vừa không hợp lý, vừa khó xác định. Khoản 

chi này nên đƣợc khống chế theo hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh, cụ 

thể là theo chỉ tiêu doanh thu vừa phản ánh đƣợc hiệu quả của hoạt động này, vừa 

thể hiện mối quan hệ giữa khoản chi này với hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thì hợp lý hơn. Bên cạnh đó, tỷ lệ khống chế cần phân biệt theo quy mô kinh 

doanh, theo ngành nghề kinh doanh và theo độ tuổi của doanh nghiệp để phù hợp 

hơn đối với các doanh nghiệp này. 

+ Về các khoản chi phí đƣợc trừ khác: phần chi phí về đóng góp nguồn hình 

thành chi phí quản lý cho cấp trên cần quy định thống nhất, đầy đủ cho tất cả các 

loại hình doanh nghiệp; bổ sung và quy định chi tiết hơn các khoản chi khoán cho 

ngƣời lao động, các khoản tiền thuế đƣợc tính vào chi phí đƣợc trừ... đảm bảo tính 

rõ ràng, minh bạch và khả thi khi thực hiện các quy định này. 

Thứ ba, hoàn thiện các quy định về ưu đãi thuế TNDN 

Quá trình hoàn thiện các quy định về ƣu đãi thuế TNDN tập trung vào các 

nội dung sau: 

- Đơn giản hoá chính sách ƣu đãi thuế theo hƣớng thu hẹp về lĩnh vực ƣu đãi, 

nên hạn chế các ƣu đãi về thuế TNDN để thực hiện các chính sách xã hội. Những 

ƣu đãi vì mục đích này nên đƣợc thực hiện trong các chính sách xã hội khác để đảm 

bảo tính trung lập, khả thi, hiệu quả của chính sách thuế TNDN. 

- Tiếp tục thực hiện ƣu đãi thuế TNDN để khuyến khích đầu tƣ vào các 

ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ, 

sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lƣợng cao, có giá trị gia 

tăng lớn, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh để tham gia vào mạng 

sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, lĩnh vực xã hội hoá, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực này cần có các 

quy định chi tiết, rõ ràng hơn và đảm bảo sự thống nhất trong tất cả các văn bản 

pháp luật có liên quan. 
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- Một số khoản thu nhập khác có mối quan hệ trực tiếp đối với các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp nếu đƣợc hạch toán đầy đủ, rõ ràng thì 

vẫn nên đƣợc ƣu đãi thuế nhƣ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính. Điều này giúp 

cho doanh nghiệp thực hiện tính thuế, hạch toán và quản lý hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hợp lý, đầy đủ và chính xác hơn, hạn chế các thủ tục trong kê khai thuế; đồng 

thời giúp cho công tác quản lý thuế của cơ quan thuế đƣợc đơn giản, hiệu quả hơn. 

- Bên cạnh chính sách ƣu đãi về thuế suất, miễn, giảm thuế, chuyển lỗ đã quy 

định cứng trong luật, trong trƣờng hợp nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp thua lỗ 

nhiều, chính sách thuế TNDN nên bổ sung các quy định ƣu đãi theo các Nghị quyết, 

Quyết định của Quốc hội, Chính phủ. Các quy định bổ sung này phải chi tiết, cụ thể 

với các thời hạn rõ ràng cho các doanh nghiệp và phải đảm bảo hiệu lực trong thời 

gian dài để doanh nghiệp có thể xoay xở, tái cơ cấu, vƣợt qua khó khăn. Có nhƣ 

vậy, các ƣu đãi thuế TNDN mới thực sự có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, qua đó, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.  

Thứ tư, áp dụng cơ chế ưu đãi đặc biệt (miễn thuế TNDN) đối với khu vực 

nông nghiệp - nông thôn 

Khu vực nông nghiệp nông thôn hiện còn chiếm tới 70% dân số cả nƣớc. 

Lao động đang làm việc trong nhóm nghành Nông - Lâm - Thủy sản chiếm gần một 

nửa số lao động trong cả nƣớc. Năng suất lao động trong nhóm nghành này chỉ 

bằng 1/3 năng suất lao động chung, nhiều chỉ tiêu nhƣ: thu nhập bình quân đầu 

ngƣời, tỷ lệ hộ gia đình đƣợc sử dụng điện, sử dụng nƣớc sạch còn thấp so với 

thành thị. Để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, Đảng và Nhà nƣớc đã có 

nhiều giải pháp ƣu tiên nhƣ chi đầu tƣ cho lĩnh vực này. Hệ thống chính sách thuế 

cũng có chế độ ƣu đãi (giảm thuế) cho các nghành nghề và dịch vụ ở nông thôn. 

Tuy nhiên do đặc thù của sản xuất nông nghiệp có rủi ro cao, hiệu quả thấp, phần 

lớn các doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ 

hoặc có lãi rất ít v.v... nên việc giảm thuế TNDN không có mấy ý nghĩa trong thực 

tiễn, vì vậy cần thay thế cơ chế giảm thuế bằng chính sách miễn thuế TNDN nhằm 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn. Thông qua đó thu 

hút nông nghiệp tại chỗ vào sản xuất kinh doanh, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

trong lĩnh vực này. 
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Thứ năm, hoàn thiện các quy định trong chính sách thuế TNDN và các chính 

sách liên quan để hạn chế hiện tượng chuyển giá ở Việt Nam 

Hiện tƣợng chuyển giá ở Việt Nam thời gian qua đã trở thành điểm nóng 

trong quản lý thuế. Các doanh nghiệp FDI kê khai lỗ hàng năm bình quân là 70% 

trên tổng số doanh nghiệp hoạt động, một số doanh nghiệp có lãi nhƣng tỷ suất lợi 

nhuận trên doanh thu không đáng kể. Hoạt động chuyển giá nói trên vừa gây thất 

thu NSNN, vừa làm méo nó môi trƣờng kinh doanh, gây cạnh tranh bất bình đẳng 

giữa các doanh nghiệp, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế của đất nƣớc. 

Chính vì vậy, vấn đề hoàn thiện các quy định của thuế TNDN cũng nhƣ các chính 

sách liên quan nhằm hạn chế hiện tƣợng chuyển giá nêu trên là rất cần thiết. Một số 

vấn đề cần xử lý là: 

- Hoàn thiện các quy định về Phƣơng pháp xác định giá trƣớc (APA) đối với 

các giao dịch liên kết. Phƣơng pháp này đã đƣợc quy định tại Luật sửa dổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 có hiệu lực 

thi hành từ 01/07/2013. Phƣơng pháp này cần đƣợc chi tiết, cụ thể hóa hơn và đƣa 

vào các nội dung có liên quan trong chính sách thuế TNDN để đảm bảo thực hiện 

thống nhất, đồng bộ. 

- Bổ sung hệ thống các Báo cáo đối với các doanh nghiệp có các giao dịch 

liên kết và các chứng từ liên quan cùng với Báo cáo quyết toán thuế TNDN để phcụ 

vụ cho công tác quản lý. Bên cạnh các hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo quy định, 

cần thiết bắt buộc các doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải cung cấp các báo cáo, 

số liệu, chứng từ liên quan đến các giao dịch này và các giải trình cụ thể. Hiện tại, 

quy định này đã đƣợc quy định trong thông tƣ của Bộ Tài chính, trong dài hạn phải 

xem xét đƣa vào thành một nội dung cụ thể trong Luật thuế TNDN hoặc xây dựng 

Luật về Chống chuyển giá để nâng cao hiệu lực của quy định, phục vụ cho công tác 

chống chuyển giá. 

- Rà soát, xem xét lại các quy định về ƣu đãi thuế liên quan đến doanh 

nghiệp FDI, liên quan đến các lĩnh vực, nội dung dễ phát sinh hiện tƣợng chuyển 

giá nhất. Từ đó, nên cân nhắc có nên áp dụng ƣu đãi thuế TNDN hay không. Trong 

các trƣờng hợp, cần tuân thủ nguyên tắc chỉ áp dụng ƣu đãi thuế trong trƣờng hợp 

có lợi nhất về các tiêu chí so với các hình thức ƣu đãi khác (nhƣ trợ giá, trợ cấp, hỗ 
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trợ phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vay vốn...). Những ƣu đãi dễ gây ra hiện tƣợng 

chuyển giá hoặc các gian lận, tiêu cực khác cần quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn 

hoặc bãi bỏ, thay thế bằng các hình thức ƣu đãi khác để hạn chế hiện tƣợng chuyển 

giá nói trên. Bên cạnh đó, xem xét lộ trình giảm thuế suất thuế TNDN xuống 20% 

để giảm gánh nặng thuế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và hạn chế đƣợc 

tình trạng chuyển giá ở Việt Nam.  

Nội dung đề cập cuối cùng nhƣng không kém phần quan trọng là việc cần 

phải sửa luật đầu tƣ và luật quản lý thuế có liên quan đến doanh nghiệp FDI theo đó 

cần thông báo công khai đối với các doanh nghiệp có vốn mỏng, có tổng dƣ nợ (sau 

khi bù trừ số có khả năng thu hồi) vƣợt quá vốn chủ sử hữu đặc biệt là đối với các 

doanh nghiệp thƣờng xuyên kê khai lỗ v.v.. để ngƣời tiêu dùng giám sát hiện tƣợng 

chuyển giá. Bên cạnh đó cần phải ký kết thêm các hiệp định về thuế của Chính phủ 

Việt Nam với các đối tác quốc tế về chống chuyển giá. Bởi lẽ các doanh nghiệp FDI 

hoạt động trên phạm vi toàn cầu cho nên nếu chỉ một quốc gia đơn lẻ sẽ không thể 

chống chuyển giá một cách hiệu quả. 

4.4.3. Hoàn thiện chính sách thuế Thu nhập cá nhân 

Thứ nhất, mở rộng diện chịu thuế và xác định rõ thu nhập tính thuế 

Hiện nay, thuế TNCN ở Việt Nam quy định thu nhập chịu thuế bao gồm 10 

khoản và cơ bản đã bao quát đƣợc hầu hết các khoản thu nhập chính của ngƣời 

dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu nhập hiện chƣa đƣa vào diện chịu thuế 

nhƣ thu nhập từ lãi tiền gửi, thu nhập từ kiều hối. Trong khi các khoản thu nhập 

này nếu nhƣ của một doanh nghiệp đều phải tính thuế TNDN. Hơn nữa một số 

khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định nhƣng cách thức xác định vẫn 

không rõ ràng, khó quản lý đƣợc, hầu nhƣ thuế TNCN hiện hành chỉ mới “nắm 

đƣợc ngƣời có tóc” là công nhân viên chức làm việc trong các cơ quan, còn những 

ngƣời hành nghề tự do chẳng hạn nhƣ ca sĩ, bác sĩ... thì vẫn rất khó biết đƣợc thu 

nhập thật sự bao nhiêu để tính thuế TNCN... Do vậy, chính sách thuế TNCN thời 

gian tới cần nghiên cứu mở rộng thu nhập chịu thuế (nên đƣa vào diện chịu thuế 

hai khoản thu nhập trên với mục tiêu quản lý và điều tiết một phần thu nhập, đảm 

bảo yêu cầu quản lý và thống nhất với thuế TNDN), đồng thời quy định chi tiết, rõ 
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ràng hơn cách thức xác định thu nhập tính thuế đối với từng khoản thu nhập chịu 

thuế đã quy định.  

Thứ hai, xây dựng mức giảm trừ gia cảnh hợp lý hơn có tính đến những thay 

đổi của điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ khác nhau 

Với thuế TNCN, các khoản miễn trừ là các khoản chi phí tất yếu để đảm bảo 

đời sống bình thƣờng cho ngƣời lao động và những ngƣời phụ thuộc vào họ. Để 

quy định đƣợc các mức khấu trừ phù hợp cho từng đối tƣợng cụ thể trong từng thời 

kỳ, trƣớc hết Nhà nƣớc cần xác định mức sống trung bình cho một ngƣời trong điều 

kiện bình thƣờng, tiếp đó dự đoán các biến đổi mức sống của ngƣời dân thông qua 

các chỉ số kinh tế vĩ mô nhƣ chỉ số lạm phát, chỉ số trƣợt giá hàng tiêu dùng...  

Luật thuế TNCN thi hành từ 1/7/2013 quy định đối với ngƣời độc thân có 

thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/tháng (tƣơng đƣơng 8 lần lƣơng cơ bản) phải 

nộp thuế thu nhập các nhân, cá nhân có một ngƣời phụ thuộc phải nuôi dƣỡng có 

thu nhập bình quân mỗi tháng trên 12,6 triệu đồng, phải nộp thuế thu nhập các 

nhân. Mức khởi điểm này áp dụng trong thời điểm hiện tại là phù hợp, nhƣng sẽ trở 

lên bất hợp lý vào các năm sau, do sự biến động ngày càng tăng của giá cả thị 

trƣờng. Khi đó thuế TNCN sẽ trở thành gánh nặng đối với ngƣời lao động, vì thế 

cần nghiên cứu xây dựng cơ chế tự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình lạm phát. 

Theo đó, có thể thay bƣớc khởi điểm chịu thuế tƣơng đƣơng với 8 lần lƣơng cơ bản, 

mức giảm trừ gia cảnh đối với ngƣời phụ thuộc tƣơng đƣơng 3 lần lƣơng cơ bản, 

nhƣ vậy khởi điểm chịu thuế sẽ tự điều chỉnh, không phải chờ đợi để sửa luật, nhƣ 

vậy sẽ đảm bảo tính ổn định của sắc thuế này. 

Thứ ba, hoàn thiện về biểu thuế đối với các khoản thu nhập chịu thuế TNCN 

Xu hƣớng cải cách thuế TNCN nói chung là giảm bớt số bậc thuế suất cũng 

nhƣ mức thuế suất, đồng thời thu hẹp diện miễn giảm thuế. Hiện nay, so với nhiều 

quốc gia khác, mức điều tiết thuế TNCN của Việt Nam vẫn còn khá cao. Cách đánh 

thuế luỹ tiến cao (bậc 7 lên đến 35%) có thể sẽ phản tác dụng khi làm xói mòn sự 

hăng say làm giàu chính đáng, giảm năng suất lao động.  

Ngoài ra, nên giãn các bậc tính thuế vì khoảng cách giữa các bậc 5% hiện 

nay quá dày, ngƣời thu nhập thấp chịu thiệt thòi hơn so với ngƣời thu nhập cao. Thu 

nhập của ngƣời nƣớc ngoài tính theo USD, nếu tính theo biểu thuế hiện nay thì chỉ 
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vài ngàn USD là đã chịu bậc thuế cao, nếu giữ nguyên mức chiết trừ thấp nhƣ hiện 

nay thì sẽ khó thu hút đƣợc ngƣời nƣớc ngoài vào Việt Nam làm việc.  

Nhƣ vậy, trong thời gian tới, chính sách thuế TNCN nên xem xét giảm bớt 

số lƣợng mức thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lƣơng, tiền 

công; xem xét điều chỉnh bậc tính thuế thấp nhất từ 5% xuống còn từ 1% đến 2% để 

giảm gánh nặng cho ngƣời nộp thuế; giãn các bậc tính thuế để đảm bảo sự điều tiết 

công bằng hơn, khả thi hơn. 

Bên cạnh đó, một số khoản thu nhập chịu thuế TNCN cần quy định mức thuế 

suất thống nhất với mức thuế suất của thu nhập cùng loại hoạt động hoặc hoạt động 

tƣơng tự của các doanh nghiệp. Điều này sẽ đảm bảo sự công bằng trong nghĩa vụ 

thuế của thể nhân và pháp nhân, hạn chế việc chuyển thuế giữa hai chủ thể này và 

đảm bảo tính khả thi, công bằng cũng nhƣ hiệu quả của sắc thuế này. Khi đó, có thể 

xem xét, quy định mức thuế suất cao nhất của biểu thuế lũy tiến từng phần bằng với 

mức điều tiết của Luật thuế TNDN, bởi mức thu nhập chịu thuế này thƣờng là của 

các cá nhân kinh doanh. Nhƣ vậy, sẽ đảm bảo bình đẳng hơn giữa hai sắc thuế trực 

thu này. 

Thứ tư, hoàn thiện phương pháp tính thuế và thu thuế đối với từng khoản thu 

nhập theo hướng đơn giản, phù hợp với thông lệ quốc tế để nâng cao tính tuân thủ 

pháp luật của người nộp thuế và thuận lợi cho công tác thu thuế 

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, phƣơng thức đánh thuế có hiệu quả và 

chống thất thu tốt nhất là khấu trừ tại nguồn khi phát sinh thu nhập. Phƣơng pháp 

này đã đƣợc áp dụng trong những năm qua và đã mang lại hiệu quả do chi phí hành 

thu ít và số thuế nộp vào ngân sách kịp thời. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục 

đẩy mạnh và thực hiện triệt để hơn nữa cơ chế khấu trừ thuế TNCN tại nguồn trƣớc 

khi trả thu nhập cho cá nhân.  

Thuế khấu trừ tại nguồn về tính chất là khoản tạm thu trong năm, cuối năm 

tổng hợp toàn bộ thu nhập và căn cứ vào biểu thuế để xác định số thuế còn phải 

nộp, sau đó trừ số đã tạm thu trong năm để xác định số thuế cần phải nộp thêm hoặc 

đƣợc hoàn trả. Khi hệ thống ngân hàng của chúng ta đủ mạnh và tất cả giao dịch 

đƣợc thực hiện qua ngân hàng, mọi thu nhập của cá nhân đƣợc chi trả qua ngân 

hàng thì việc khấu trừ tại nguồn hoàn toàn có thể đƣợc thực hiện tại cơ quan thuế 
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chứ không phải tại cơ quan chi trả thu nhập, đảm bảo tính chủ động của cơ quan 

thuế trong việc kiểm soát nguồn thu. 

Ngoài ra, Việt Nam có thể nghiên cứu áp dụng đánh thuế TNCN theo hộ gia 

đình, dựa trên cơ sở tính tổng thu nhập của cả gia đình trong thời gian tới thay cho 

việc tính thuế trên từng cá nhân có thu nhập nhƣ hiện nay. Mức khởi điểm chịu thuế 

sẽ đƣợc tính trên cơ sở tổng thu nhập của cả gia đình, chia bình quân cho từng 

ngƣời. Tổng thu nhập đƣợc tính gồm thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công, từ chuyển 

nhƣợng chứng khoán, cho thuê nhà... Mỗi ngƣời đi làm đƣợc tính một suất, hai 

ngƣời phụ thuộc tƣơng đƣơng một suất. Sau đó lấy tổng thu nhập chia cho số suất 

trong gia đình. Nếu thu nhập trung bình nhỏ hơn mức khởi điểm tính thuế thì sẽ 

không phải nộp thuế và ngƣợc lại. Để thuận tiện, nếu phải nộp thuế thì có thể gom 

về một mối, một ngƣời là vợ hoặc chồng sẽ nộp thuế. Tiền thuế sẽ đƣợc khấu trừ tại 

nơi chi trả thu nhập. Cách tính này đã đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới áp dụng. Với 

cách tính thuế này, mức khởi điểm chịu thuế sẽ đƣợc nâng lên nhiều so với mức 

thuế hiện hành và đảm bảo hợp lý, khoa học và công bằng hơn.  

4.4.4. Hoàn thiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định về đối tượng chịu thuế và không chịu 

thuế TTĐB 

Thuế TTĐB điều tiết vào việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các hàng 

hóa, dịch vụ đặc biệt khi các hành vi này có những ảnh hƣởng nhất định đối với các 

vấn đề về kinh tế - xã hội, môi trƣờng, đạo đức, nếp sống... Hiện tại, thuế TTĐB ở 

Việt Nam điều tiết đối với 10 nhóm hàng hóa và 6 loại hình dịch vụ. Việc hoàn 

thiện các quy định về đối tƣợng chịu thuế, đối tƣợng không chịu thuế tập trung vào 

các nội dung sau: 

- Về đối tƣợng chịu thuế, thuế TTĐB là công cụ điều tiết trên thu nhập đối với 

ngƣời tiêu dùng một số hàng hóa hoặc dịnh vụ cao cấp xa xỉ, nhằm định hƣớng sản 

xuất và tiêu dùng. Về đối tƣợng đánh thuế cần tránh duy ý chí của nhà hoạch định 

chính sách chỉ vì muốn hạn chế tiêu dùng, dẫn đến tình trạng xây dựng hàng hóa dịch 

vụ thuộc diện đánh thuế TTĐB quá nhiều nhƣng số thu thực tế vào NSNN lại không 

đáng kể và cơ sở kinh doanh những ngành nghề nhỏ lẻ phân tán khó quản lý (nhƣ bài 

lá, vàng mã, karaoke...). Đối với mặt hàng điều hòa nhiệt độ trƣớc đây là diện tiêu 
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dùng xa xỉ, nên thuộc diện chịu thuế TTĐB. Đến nay dùng điều hòa nhiệt độ đã trở 

thành phổ biến trong dân cƣ, cho nên cần phải đƣa ra khỏi biểu thuế TTĐB. 

- Về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt: mới đây Chính phủ đã trình Quốc hội 

(kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII) xem xét sửa đổi luật thuế TTĐB theo hƣớng 

giảm thuế đối với dòng xe có phân khối thấp tiêu hao ít xăng, thân thiện với môi 

trƣờng. Theo đó dòng xe có dung tích xi lanh dƣới 1.000 cm3 sẽ giảm thuế suất từ 

45% hiện nay xuống 20% vào năm 2019, loại xe có dung tích xi lanh trên 1.000 

cm3 sẽ giảm từ 45% xuống còn 25%; đối với các loại xe có dung tích xi lanh trên 

2.500 cm3 sẽ tăng thuế suất từ 10% đế 90% so với hiện hành. Tuy nhiên các dòng 

xe từ 6 đến 9 chỗ ngồi đang đƣợc xếp cùng nhóm với ô tô du lịch (5 chỗ ngồi) để áp 

thuế TTĐB. Đây là dòng xe chiến lƣợc ở Việt nam, đƣợc sử dụng rộng rãi ở các 

doanh nghiệp vận tải hành khách, do vậy cần có cơ chế ƣu đãi về thuế TTĐB, tạo 

điều kiện đầu tƣ phát triển nền công nghiệp phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hạ 

giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung đối tƣợng chịu thuế TTĐB để hƣớng dẫn, 

điều tiết tiêu dùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tại, với sự 

phát triển của nền kinh tế - xã hội, mức sống của dân cƣ đã đƣợc nâng lên, nhu cầu 

tiêu dùng các loại hàng hóa, dịch vụ cao cấp cũng gia tăng. Bên cạnh đó, xuất hiện 

nhiều loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng 

chúng có nhiều ảnh hƣởng đến sức khỏe, môi trƣờng, đời sống văn hóa, xã hội của 

nhân dân. Do đó, thuế TTĐB trong thời gian tới cần xem xét, bổ sung thêm các loại 

hàng hóa, dịch vụ này vào diện chịu thuế để quản lý, điều tiết đƣợc đầy đủ các loại 

sản phẩm này. Một số hàng hóa, dịch vụ cần nghiên cứu bổ sung vào diện chịu thuế 

TTĐB thời gian tới là các sản phẩm nghe nhìn cao cấp, các loại trang sức cao cấp, 

điện thoại di động cao cấp, các dịch vụ thẩm mỹ... Việc mở rộng phạm vi điều tiết 

của thuế TTĐB nêu trên một mặt vừa tăng khả năng quản lý, điều tiết hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, hƣớng dẫn hành vi tiêu dùng của Nhà nƣớc, từ đó có các định 

hƣớng về sử dụng nguồn lực xã hội vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh có lợi 

hơn cho nền kinh tế, đảm bảo sự phát triển ổn định nền kinh tế - xã hội. Mặt khác, 

việc mở rộng phạm vi này cũng có tác dụng tăng thu NSNN trong điều kiện thuế 

nhập khẩu, thuế TNDN có sự sụt giảm, đảm bảo đƣợc nguồn thu của ngân sách mà 
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không quá ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các hàng 

hóa, dịch vụ thông thƣờng, thiết yếu trong xã hội. 

- Hiện tại, một số quy định về đối tƣợng chịu thuế và không chịu thuế trong 

chính sách thuế TTĐB chƣa đƣợc rõ ràng, thống nhất, hạn chế khả năng thực thi 

nhƣ các chế phẩm pha chế xăng, các chế phẩm từ cây thuốc lá, các loại xe ôtô... Cụ 

thể, chế phẩm thuốc lá dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá điếu, xì gà thì không 

phải tính thuế TTĐB, còn nếu dùng để nhai, hút, hít, ngửi ngậm thì phải tính thuế. 

Trong khi các chế phẩm dùng để pha chế xăng phải tính thuế, còn các chế phẩm này 

dùng vào các mục đích khác thì không phải chịu thuế. Mặt hàng ôtô cũng chƣa phân 

biệt rõ loại xe chịu thuế, xe không chịu thuế, xe chuyên dùng không tham gia giao 

thông... nên còn gây sự mâu thuẫn, khó xác định dẫn đến các sai sót, gian lận, tiêu 

cực. Do đó, cần có sự sửa đổi, bổ sung các quy định về các sản phẩm này để đảm 

bảo tính rõ ràng, minh bạch, khả thi của chính sách thuế TTĐB thời gian tới. Cụ 

thể, việc xác định các sản phẩm thuộc diện chịu thuế TTĐB cần dựa vào tính chất 

của hàng hóa, dịch vụ mà không cần tính đến mục đích sử dụng (chế phẩm có thể 

pha chế xăng nhƣng dùng cho các mục đích khác không phải pha chế xăng vẫn chịu 

thuế; các chế phẩm từ cây thuốc lá là đối tƣợng chịu thuế không phân biệt chúng 

đƣợc sử dụng cho mục đích gì; xe ôtô đƣợc sản xuất, thiết kế để chở ngƣời, chở 

hàng có tham gia giao thông thuộc diện chịu thuế đều phải tính thuế, những xe sản 

xuất thiết kế chuyên dùng không phải chuyên chở ngƣời, chở hàng, những xe không 

tham gia giao thông không phải chịu thuế). Quy định nhƣ vậy sẽ làm cho việc xác 

định đối tƣợng chịu thuế rõ ràng hơn. 

- Trong thời gian tới, với sự phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế, hoạt 

động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ đƣợc tiến hành không chỉ tại một 

hay một số quốc gia mà có thể ở rất nhiều quốc gia theo xu hƣớng phân công, hợp 

tác sản xuất giữa các quốc gia. Do đó, thuế TTĐB trong thời gian tới cần nghiên 

cứu, bổ sung quy định về giá tính thuế đối với một số trƣờng hợp hợp tác, phân 

công giữa các nƣớc trong chuỗi sản xuất toàn cầu, bảo đảm điều tiết công bằng giữa 

hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nƣớc và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu. 

- Cần nghiên cứu đơn giản hóa biểu thuế TTĐB hiện hành. Tuy sắc thuế này 

nhằm mục tiêu chủ yếu là điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các 
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loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nên để đảm bảo yêu cầu điều tiết đối với từng loại 

hàng hóa, dịch vụ cụ thể, mức điều tiết cần chi tiết theo từng loại hàng hóa. Nhƣng 

biểu thuế TTĐB hiện hành là quá phức tạp, chi tiết, nhất là đối với mặt hàng rƣợu, 

ôtô, gây khó khăn trong tuân thủ và thực thi. Trong thời gian tới, cần nghiên cứu lại 

các mức thuế suất của các hàng hóa này theo hƣớng đơn giản hóa, giảm bớt số 

lƣợng thuế suất, giảm bớt sự chi tiết quá mức đối với từng chủng loại sản phẩm để 

đảm bảo tính rõ ràng, khả thi của sắc thuế này. Bên cạnh đó, theo thông lệ ở một số 

quốc gia, đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ cần nghiên cứu áp dụng mức thuế 

tuyệt đối để đảm bảo tính đơn giản, khả thi hơn. 

Thứ hai, quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng hơn về việc khấu trừ thuế TTĐB 

Việc khấu trừ thuế TTĐB của nguyên liệu đầu vào khi xác định thuế TTĐB 

đối với sản phẩm bán ra nhằm khắc phục hiện tƣợng đánh thuế trùng đối với 

nguyên liệu. Do đó, nếu doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chịu thuế có sử dụng 

nguyên liệu chịu thuế và có thuế TTĐB đầu vào đối với nguyên liệu (số thuế đã nộp 

đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc số thuế đã trả trong giá thanh toán khi mua 

nguyên liệu trong nƣớc) nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp đều đƣợc khấu 

trừ thuế TTĐB của nguyên liệu. Việc khấu trừ này sẽ giúp cho doanh nghiệp sản 

xuất sản phẩm chịu thuế nêu trên giảm tải đƣợc nghĩa vụ thuế, đảm bảo tính không 

trùng lặp khi đánh thuế TTĐB.  

4.4.5. Hoàn thiện chính sách thuế Tài nguyên 

Để phát huy hơn nữa vai trò của thuế tài nguyên đối với sự nghiệp phát triển 

kinh tế bền vững, chính sách thuế tài nguyên phải thực sự là công cụ để Nhà nƣớc 

quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài 

nguyên thiên nhiên nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, 

phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc tăng cƣờng công tác quản lý, 

thu thuế tài nguyên phải góp phần tăng thu cho ngân sách để có nguồn kinh phí cho 

việc cải tạo môi trƣờng; xây dựng, sửa chữa hạ tầng quanh khu vực khai thác, nâng 

cao nhận thức xã hội về vai trò của nguồn tài nguyên quốc gia.  

Một số nội dung trong chính sách thuế tài nguyên cần xem xét, sửa đổi theo 

mục đích trên là: 
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- Về đối tượng chịu thuế: Hiện tại Luật thuế tài nguyên quy định 8 nhóm tài 

nguyên chịu thuế và có thêm nhóm thứ 9 là tài nguyên thiên nhiên khác do Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội quy định. Quy định nhƣ vậy sẽ giúp tạo sự linh hoạt trong 

điều hành, thực thi chính sách. Tuy nhiên, quy định này rất chung chung, không 

minh bạch, không ổn định. Trong trƣờng hợp doanh nghiệp xây dựng các dự án đầu 

tƣ dài hạn sẽ không an tâm hoặc không đảm bảo xác định đƣợc đầy đủ các căn cứ 

xây dựng dự toán và các yếu tố liên quan đến dự án đầu tƣ. Vấn đề nữa là có quy 

định nhóm chịu thuế nhƣng các nội dung liên quan trong xác định căn cứ tính thuế 

nhƣ sản lƣợng, giá tính thuế, thuế suất cũng không rõ ràng nên quy định này chỉ 

mang tính hình thức. Do vậy, nên bỏ quy định nhóm tài nguyên chịu thuế do Ủy 

ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định. 

- Về sản lượng tính thuế: Luật quy định là sản lƣợng tài nguyên thực tế khai 

thác, về lý luận, đây là quy định hợp lý, khoa học thể hiện rõ đối tƣợng tính thuế là 

tài nguyên nguyên khai khai thác lên từ lòng đất, chƣa có tác động thêm để biến 

thành sản phẩm khác. Tuy nhiên, trong thực tế, việc xác định sản lƣợng tính thuế để 

kê khai thuế và công tác quản lý thuế rất khó khăn. Do đó, cần quy định chi tiết, rõ 

ràng hơn về sản lƣợng tính thuế trong tất cả các trƣờng hợp khác nhau. 

- Về giá tính thuế: Giá tính thuế tài nguyên hiện tại là giá bán đơn vị sản 

phẩm tài nguyên của ngƣời khai thác chƣa có thuế GTGT. Trong trƣờng hợp nếu có 

giá bán ra thì lấy giá bán ra đó làm giá tính thuế cho toàn bộ sản lƣợng khai thác; tài 

nguyên có chứa nhiều chất, giá tính thuế là giá bán từng chất sau sàng tuyển, phân 

loại... Quy định này sẽ giúp cho việc tuân thủ cũng nhƣ công tác quản lý đơn giản, 

thuận tiện hơn, tuy nhiên sẽ không đảm bảo sự công bằng trong trƣờng hợp giá bán 

tài nguyên ở các hình thái khác nhau: nguyên khai, phân loại, sàng tuyển, xử lý... vì 

không đƣợc trừ các chi phí phát sinh sau khai thác liên quan đến tài nguyên tiêu thụ 

trong giá tính thuế. Doanh nghiệp đầu tƣ công nghệ nhiều, xử lý sau khai thác để 

tiêu thụ tài nguyên chất lƣợng cao sẽ bị tính thuế tài nguyên cao hơn so với doanh 

nghiệp không có các đầu tƣ nói trên. Điều này không khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tƣ trang thiết bị, xử lý sạch, chế biến sâu đối với tài nguyên sau khai thác. Do 

đó, cần xem xét sửa đổi quy định về giá tính thuế là giá bán của tài nguyên khai 

thác, trong trƣờng hợp phải qua các công đoạn sàng tuyển, chế biến sau khai thác 
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mới bán ra thì cho trừ các chi phí sau khai thác ra khỏi giá tính thuế. Nhƣ vậy, sẽ 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ nhiều hơn cho hoạt động khai thác tài nguyên, 

coi trọng tính hiệu quả của hoạt động khai thác, đảm bảo công bằng giữa các doanh 

nghiệp và phù hợp với sản lƣợng tính thuế là sản lƣợng thực tế khai thác. 

- Về thuế suất: Hiện nay, thuế suất thuế tài nguyên quy định theo biểu khung 

thuế có thuế suất tối thiểu và thuế suất tối đa. Tuy nhiên, biên độ giữa thuế suất trần 

và sàn còn quá rộng. Ví dụ: hầu hết khoáng sản kim loại có biểu khung là 7-25%, 

khoáng sản không kim loại cũng có biểu khung rộng với chênh lệch từ 2 đến 5 lần 

giữa mức trần và sàn, khoáng sản không kim loại khác từ 4-25%, tài nguyên khác từ 

1-20%... Quy định nhƣ vậy là không hợp lý, giao nhiều quyền cho Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội trong quy định thuế suất cụ thể. Do đó, cần thu hẹp biên độ này lại 

theo hƣớng tăng mức thuế suất sàn đối với các nhóm tài nguyên không tái tạo, giảm 

thuế suất trần đối với các tài nguyên tái tạo... 

4.4.6. Hoàn thiện chính sách thuế tài sản 

Thuế tài sản là loại thuế lấy tài sản làm đối tƣợng đánh thuế. Đây là loại thuế 

trực thu đánh vào thu nhập của ngƣời sở hữu tài sản. Việc đánh thuế tài sản không 

đơn giản chỉ nhằm mục đích tạo nguồn thu cho NSNN mà xuất phát từ nhiều lý do 

trên cả khía cạnh kinh tế, xã hội và quản lý nhà nƣớc. Những lý do chính cần thiết 

cho sự tồn tại của thuế tài sản là: 

Thứ nhất, thuế tài sản thực chất là một loại thuế bổ sung cho thuế thu nhập, 

vì sắc thuế này đánh vào một dạng tồn tại khác của thu nhập (thu nhập tích lũy đƣợc 

tài sản hóa) có tác dụng bổ sung hữu hiệu cho các sắc thuế tiêu dùng, thuế trực thu 

và trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong hệ thống thuế, nhằm đảm bảo mục 

tiêu công bằng xã hội. 

Thứ hai, việc đánh thuế tài sản là cần thiết, xuất phát từ nguyên tắc bồi hoàn 

lợi ích. Nguyên tắc này dựa trên cơ sở cho rằng, tài sản đƣợc bảo tồn phát triển và 

sinh lời một phần là do đƣợc thừa hƣởng rất nhiều lợi ích từ các dịch vụ công cộng 

của Nhà Nƣớc. Chẳng hạn, giá trị của nhà đất có thể tăng lên rất nhiều nhờ việc Nhà 

Nƣớc đầu tƣ cải tạo và mở rộng đƣờng sá, cải thiện chất lƣợng cung cấp điện nƣớc, 

xây dựng thêm khu vui chơi giải trí... Trƣờng hợp này giá trị của tài sản đã tăng lên 

là do sự đầu tƣ của Nhà Nƣớc, cần phải đánh thuế để dung hòa lợi ích. 
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Thứ ba, ngoài mục tiêu động viên nguồn thu và đảm bảo công bằng xã hội, 

thuế tài sản còn là công cụ hữu hiệu của Nhà Nƣớc trong việc kiểm kê, kiểm soát 

đối với các loại tài sản có giá trị. Thông qua đó, thấy đƣợc sự chênh lệch giàu nghèo 

cũng nhƣ mức sống của các tầng lớp dân cƣ để có những quyết sách hợp lý trong 

phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đó cũng là cơ sở để xem xét xác định, điều tra 

các hành vi tham nhũng. 

Thứ tư, thuế tài sản là loại thuế dễ thu và dễ kiểm soát, vì chúng thƣờng đƣợc 

áp dụng với những loại tài sản lớn thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu nhƣ nhà 

đất, tàu thuyền, ô tô, xe máy. Do vậy, nếu đƣợc thiết kế với mức động viên vừa 

phải, thuế tài sản là loại thuế dễ đƣợc chấp nhận và dễ kiểm soát. 

Cũng nhƣ các loại thuế khác, việc đánh thuế tài sản phải đƣợc xây dựng dựa 

trên một số nguyên lý có tính kỹ thuật. Một là, việc đánh thuế tài sản chỉ nên giới 

hạn ở những tài sản có giá trị lớn và dễ kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu quản lý nhà 

nƣớc, không đánh vào toàn bộ tài sản hiện có của chủ sở hữu. Hai là, giá trị tính 

thuế của tài sản thông thƣờng đƣợc xác định trên nguyên tắc giá thị trƣờng tại thời 

điểm tính thuế. Ba là, thuế đánh vào tài sản có thể thực hiện một lần nhƣng cũng có 

thể thực hiện nhiều lần hoặc kết hợp hai phƣơng pháp này. Bốn là, việc đánh thuế 

tài sản phải đƣợc kết hợp một cách chặt chẽ, đặt trong mối quan hệ biện chứng với 

các loại thuế thu nhập khác. Ví dụ, thuế bất động sản phải đƣợc kết hợp với thuế 

đăng ký tài sản (thuế trƣớc bạ); thuế đất ở phải nằm trong mối quan hệ cân đối với 

thuế đất dùng cho các mục đích khác (đất kinh doanh, đất sản xuât nông lâm, ngƣ 

nghiệp...). Sự kết hợp này không những phải đảm bảo tính móc xích trong nhóm 

các sắc thuế tài sản mà còn phải đảm bảo tính nguyên lý, hệ thống đối với tất cả các 

sắc thuế nói chung. 

Đến nay ở Việt Nam chƣa có sắc thuế tài sản nhƣng trên thực tế, đối chiếu 

với thuế tài sản ở nhiều quốc gia thì nƣớc ta có một số sắc thuế và khoản thu mang 

tính chất của thuế tài sản nhƣ: thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN), thuế nhà, 

đất (chỉ mới thu vào đất) đánh vào quyền sử dụng đất và lệ phí trƣớc bạ đánh vào 

quyền sở hữu hay quyền sự dụng một số tài sản. Ngoài ra, còn một số khoản thu 

khác liên quan đến đất đai, tài sản nhƣng không mang tính chất của thuế đanh vào 

tài sản nhƣ: thuế chuyển quyền sự dụng đất (đánh vào thu nhập), thuế tài nguyên 



163 

(khoản thu về chuyển nhƣợng tài nguyên quốc gia), thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất (khoản tiền thuê đất trong một thời gian để xây nhà ở, xây dựng công trình hay 

sản xuất kinh doanh). 

Nhìn tổng quát, chính sách thuế liên quan đến tài sản ở nƣớc ta chƣa rõ nét. 

chƣa phù hợp thông lệ quốc tế, còn lẫn lộn giữa thuế và lệ phí, chƣa tạo đƣợc nguồn 

thu quan trọng, đặc biệt với ngân sách địa phƣơng nhƣ ở các nƣớc. 

Việc nghiên cứu cải cách thuế liên quan đến tài sản hiện nay là cần thiết, 

nhằm từng bƣớc thực hiện công bằng xã hội trong hoàn cảnh phân hóa giàu nghèo, 

tài sản, thu nhập, đời sống ngày càng tăng, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo nguồn 

thu cho ngân sách nhà nƣớc, phục vụ tốt yêu cầu kiểm kê, kiểm soát một số tài sản 

nhà nƣớc cần quản lý, bảo đảm quan hệ hữu cơ với các sắc thuế khác. 

Từ kinh nghiệm thế giới, thực trạng chính sách thuế hiện nay và mục tiêu, 

yêu cầu của thuế tài sản, có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng án sau đây: 

Phƣơng án 1: Ban hành Luật Thuế tài sản điều chỉnh với các loại tài sản có 

giá trị lớn thuộc sở hữu tƣ nhân. 

Phƣơng án 2: Ban hành Luật Thuế tài sản điều chỉnh với các loại tài sản 

thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với Nhà Nƣớc. 

Phƣơng án 3: Thừa kế một số sắc thuế hiện hành có liên quan đến tài sản với 

một số sửa đổi, bổ sung nhƣ thuế SDĐNN, thuế nhà đất, lệ phí trƣớc bạ. 

Việc xây dựng Luật Thuế tài sản theo phƣơng án 1 và phƣơng án 2 là phù 

hợp với Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng các luật thuế mới, nhƣng có mặt 

chƣa phù hợp trong tình hình hiện nay là, số tài sản có giá trị lớn hiện nay chƣa 

nhiều và điều kiện quản lý còn yếu kém (nhất là đối với đá quý, vàng bạc, tiền 

vốn...). Mặc khác, nếu ban hành Luật Thuế tài sản thì chƣa có sự thay đổi về chất, 

không đáp ứng các mục tiêu đề ra mà lại thêm phần phức tạp trong tuyên truyền 

giải thích và không đảm bảo tính khả thi. 

Phƣơng án 3 phù hợp với yêu cầu trƣớc mắt về việc triển khai thực hiện 

chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế, bao quát đƣợc các loại tài sản cần quản lý, động 

viên theo hƣớng đơn giản, có sự phân biệt rõ đối tƣợng đánh thuế về quyền sử dụng 

và quyền sở hữu tài sản, trong đó có loại chỉ thu một lần khi xác lập quyền sử dụng, 

quyền sở hữu; có loại thu hàng năm; có ngƣỡng đánh thuế thích hợp (về diện tích 
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đất ở; đất sản xuất, loại nhà, địa bàn...) tránh đƣợc khó khăn cho ngƣời có thu nhập 

thấp, dễ tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp dân cƣ. 

Về định hƣớng xây dựng chính sách thuế tài sản, trƣớc mắt cần nghiên cứu 

hoàn thiện các sắc thuế hiện hành có liên quan đến tài sản nhƣ thuế nhà đất, thuế sử 

dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên, thuế trƣớc bạ, thuế đối với quà biếu, quà 

tặng... để đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nƣớc, đồng thời điều tiết và động viên 

vào ngân sách nhà nƣớc đối với một số loại tài sản lớn nhƣ tài nguyên khoáng sản, 

nhà đất, tàu thuyền, ô tô, xe máy... 

4.5. CÁC GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ THUẾ NHẰM BẢO ĐẢM CHÍNH SÁCH 

THUẾ THỰC HIỆN TỐT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 

Quản lý thu thuế là quá trình các cơ quan quản lý Nhà nƣớc trong lĩnh vực 

thuế thực hiện các nội dung quản lý để triển khai thực hiện chính sách pháp luật 

thuế trong đời sống kinh tế - xã hội, làm cho chính sách thuế thực sự tác động đến 

các yếu tố kinh tế - xã hội để đạt đƣợc các mục đích trong thực thi chính sách thuế. 

Do đó, có thể nói, một hệ thống chính sách thuế có đầy đủ, đúng đắn, phù hợp đến 

đâu đi nữa nhƣng công tác triển khai thực hiện không đảm bảo tính hiệu lực, hiệu 

quả thì tác động thực tế của hệ thống chính sách thuế đó chắc chắn sẽ không thể 

đƣợc nhƣ mong muốn. Nếu công tác quản lý thu thuế đƣợc thực hiện đầy đủ, chính 

xác, hiệu lực, hiệu quả cao thì chắc chắn các mục tiêu đặt ra trong quá trình hoạch 

định, xây dựng chính sách thuế sẽ đạt đƣợc. 

4.5.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế 

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế là việc cơ quan thuế kết 

hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan sử dụng các hình thức, phƣơng tiện khác 

nhau để cung cấp, truyền bá thông tin về pháp luật thuế đến với mọi ngƣời dân 

nhằm giúp cho họ hiểu rõ đƣợc các quy định hiện hành của chính sách pháp luật 

thuế, hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tuân thủ pháp 

luật thuế. 

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, việc giáo 

dục pháp luật thuế cũng cần đƣợc chú trọng. Giáo dục pháp luật thuế đƣợc lồng 

ghép vào các nội dung giáo dục khác theo từng đối tƣợng khác nhau trong xã hội. 

Giáo dục pháp luật thuế nhằm làm cho các đối tƣợng này hiểu rõ về bản chất, ý 
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nghĩa của thuế và chính sách thuế trong đời sống xã hội, trách nhiệm công dân trong 

thực thi chính sách thuế, định hƣớng cho các hoạt động của họ hƣớng tới việc tuân 

thủ tối đa chính sách pháp luật về thuế. 

Việc đẩy mạnh và tăng cƣờng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật thuế trƣớc hết cần phải xác định rõ những nội dung, hình thức phù hợp 

với từng nhóm ngƣời nộp thuế theo mô hình tuân thủ. Mỗi nhóm ngƣời nộp thuế đó 

có trình độ khác nhau, mức độ hiểu biết và ý thức tuân thủ khác nhau nên cần có 

những hình thức, nội dung khác nhau trong việc thực hiện các hoạt động này. 

4.5.2. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp 

luật thuế 

Cơ quan thuế cần tiến hành phân loại ngƣời nộp thuế trong kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra của mình theo mức độ rủi ro về tình trạng thất thu thuế và về độ tín 

nhiệm của các ngƣời nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nƣớc, 

theo đó những đối tƣợng chấp hành thực hiện nghiêm túc những quy định của chính 

sách thuế thì cần hạn chế việc thanh tra, kiểm tra, ngƣợc lại với những đối tƣợng 

thƣờng có biểu hiện vi phạm pháp luật thuế thì phải có kế hoạch tăng cƣờng thanh 

tra, kiểm tra và áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khắc với những hành vi sai phạm 

nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung đối với các đối tƣợng nộp thuế. Từ đó, tạo 

ra ý thức tuân thủ tốt hơn pháp luật thuế của ngƣời nộp thuế, giúp cho hệ thống 

chính sách thuế đáp ứng đƣợc yêu cầu về tính khả thi, tính hiệu quả trong quá trình 

áp dụng. 

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác công tác thanh tra, kiểm tra thuế nói 

riêng, công tác quản lý huế nói chung, cần xem xét, nghiên cứu giao thêm quyền 

cho cơ quan thuế trong việc điều tra, cƣỡng chế và xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật thuế, bởi một trong những lý do làm hạn chế hiệu quả quản lý của cơ quan thuế 

là việc cơ quan thuế không có thẩm quyền khởi tố các vụ án về thuế. Về lý luận, 

việc giao quyền điều tra hình sự cho cơ quan thuế có nhiều ƣu điểm hơn, tạo điều 

kiện thuận lợi để cơ quan thuế nâng cao hiệu quả hành thu, chống trốn lậu thuế, nợ 

thuế có hiệu quả, nâng cao ý thức tuân thủ của ngƣời nộp thuế. Về thực tiễn, cơ 

quan điều tra đang quá tải về công việc, thiếu chuyên môn hóa trong các vụ án về 

thuế, đồng thời do quá tải nên việc phối kết hợp để điều tra, xử lý các vụ việc sử 
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dụng hóa đơn bất hợp pháp còn chậm trễ, gây khó khăn cho cơ quan thuế các cấp, 

làm giảm tính hiệu quả trong công tác quản lý của cơ quan thuế và gây tâm lý coi 

thƣờng pháp luật của một bộ phận ngƣời nộp thuế. 

4.5.3. Cải cách thủ tục hành chính về thuế, hoàn thiện các quy trình 

quản lý thuế 

Thủ tục hành chính thuế đơn giản, hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lới cho 

ngƣời nộp thuế trong việc chấp hành các quy định về thuế, giúp họ tiết kiệm đƣợc 

các chi phí về thời gian, thủ tục, tài chính trong việc tuân thủ, từ đó, giúp cho khả 

năng thực thi của chính sách thuế đối với ngƣời nộp thuế đƣợc nâng cao hơn. 

Thực tế về thủ tục hành chính thuế ở Việt Nam hiện nay đã bộc lộ những 

điểm bất cập, hạn chế, gây trở ngại nhất định cho tuân thủ pháp luật thuế và hiệu 

quả trong thực hiện công tác quản lý thuế nói riêng, quản lý nhà nƣớc về kinh tế nói 

chung. Do vậy, các thủ tục hành chính về thuế ở Việt Nam cần phải tiếp tục đƣợc 

xem xét, đánh giá, đổi mới và hoàn thiện hơn nữa để đảm bảo khắc phục các hạn 

chế, đảm bảo tính hiệu quả của quản lý thuế. 

Việc cải cách thủ tục hành chính thuế ở Việt Nam cần tập trung vào việc đáp 

ứng các yêu cầu chủ yếu sau: 

- Phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và chặt chẽ của hệ thống các thủ tục 

hành chính thuế; đảm bảo tính hợp lý của thủ tục hành chính thuế; đảm bảo tính 

khoa học của quy trình thực hiện các thủ tục hành chính thuế đã ban hành: xác định 

rõ trình tự các bƣớc tiến hành, cách thức thực hiện mang tính khoa học và hợp lý; 

đảm bảo cho việc vận hành các thủ tục hành chính thuế đƣợc trơn tru, không bị tắc 

nghẽn trong bất cứ khâu nào của quá trình thực hiện; tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ 

chức khi thực hiện cũng nhƣ giúp cho cơ quan thuế giải quyết thủ tục đƣợc nhanh 

chóng, dễ dàng và đúng pháp luật.  

- Phải đảm bảo tính rõ ràng và công khai của các thủ tục hành chính thuếcác 

thủ tục này phải dễ hiểu, dễ tiếp cận và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện 

năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức thuế, trang thiết bị công 

nghệ thông tin của ngành thuế nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của công dân và có 

thể kiểm soát đƣợc sự hoạt động của cơ quan thuế trong quá trình triển khai. 
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Khi các thủ tục hành chính đã đƣợc hình thành và đƣa vào áp dụng trong 

công tác quản lý, thực thi và tuân thủ chính sách thuế, cơ quan quản lý thuế cần phải 

thực hiện tốt các nội dung công việc sau: 

- Tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức thuế làm nhiệm vụ tiếp nhận 

và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của ngƣời nộp thuế theo đúng quy định tại 

các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tiếp nhận các thông tin phản hồi của ngƣời 

dân và doanh nghiệp về giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan thuế, công 

chức thuế theo các hình thức nhƣ đƣờng dây nóng, hòm thƣ góp ý… Đồng thời, tổ 

chức việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhƣ: không công khai hoặc công khai 

không đầy đủ các thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài 

quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm, từ chối thực 

hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 

Có thể nói, việc cải cách thủ tục hành chính thuế và hoàn thiện các quy trình 

quản lý thuế vừa là những giải pháp quan trọng vừa là những điều kiện cần thiết để 

nâng cao tính khả thi của chính sách thuế. Thực hiện tốt các giải pháp này còn giúp 

cho công tác quản lý thuế ở Việt Nam mang tính rõ ràng, minh bạch, đơn giản và 

khoa học, đáp ứng đƣợc yêu cầu trong cải cách hành chính nhà nƣớc nói chung, cải 

cách hành chính trong lĩnh vực thuế nói riêng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công 

tác quản lý thuế, giúp cho môi trƣờng thực thi chính sách thuế của Việt Nam đƣợc 

thuận lợi, phù hợp với điều kiện nền kinh tế hội nhập cũng nhƣ các thông lệ quốc tế, 

thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam 

trên thế giới. 

4.5.4. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thuế, nâng cao chất lƣợng đội 

ngũ cán bộ thuế  

Trình độ về tổ chức bộ máy quản lý thuế và chất lƣợng đội ngũ cán bộ thuế 

là một trong những yếu tố quyết định sự vận dụng thành công hay thất bại của chính 

sách thuế. Do vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thuế và nâng cao đội ngũ 

cán bộ ngành thuế là yêu cầu rất bức bách đặt ra trong điều kiện tiến hành cải cách 

thuế hiện nay. Tiếp tục kiện toàn lại tổ chức bộ máy ngành thuế phù hợp yêu cầu 

nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo đó, cần tăng cƣờng dần tỷ trọng cán bộ thuế 
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làm công tác thanh tra, kiểm tra và công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế; 

tiếp tục rà soát lại việc bố trí nhân sự, phát hiện những bất hợp lý trong việc sắp 

xếp, bố trí cán bộ để bố trí lại theo đúng tiêu chuẩn ngạch công chức cho phù hợp 

với năng lực, sở trƣờng của mỗi cán bộ. 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ mới, các tiêu chuẩn tuyển dụng, quy 

trình tuyển dụng đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, công khai. Xác định các 

công việc trọng tâm cần tuyển dụng đảm bảo yêu cầu hiện đại hóa nhƣ cán bộ có 

trình độ tin học, ngoại ngữ, luật học... 

- Có biện pháp giáo dục, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ công chức về phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong nhận thức và tinh thần, thái độ phục vụ ngƣời nộp thuế, coi ngƣời nộp thuế là 

đối tác quan trọng và bình đẳng; giải quyết các công việc liên quan đến ngƣời nộp 

thuế theo phƣơng châm vì ngƣời nộp thuế mà phục vụ, tạo điều kiện cho ngƣời nộp 

thuế hoạt động đúng pháp luật, thiết thực góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm và nuôi dƣỡng nguồn thu cho NSNN. 

 

Kết luận chƣơng 4 

Từ những phân tích, đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế ở Việt Nam 

thời gian qua trong nội dung chƣơng 3 của Luận án về tác động tổng thể của chính 

sách thuế đối với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, tƣơng quan giữa vốn đầu tƣ 

phát triển, GDP và số tiền thuế mà các khu vực đã nộp, tƣơng quan giữa GDP, thuế 

nộp vào ngân sách và nợ công, kết hợp với thực trạng của sự tác động cụ thể của 

các sắc thuế đối với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, nội dung của chƣơng 4 đã 

đƣa ra ba nhóm giải pháp chính:  

Nhóm giải pháp thứ nhất là các giải pháp gắn với thay đổi cấu trúc nền kinh 

tế nhằm tạo ra tăng trƣởng đột phá về kinh tế, từ đó tăng thu cho NSNN. Nhóm giải 

pháp này bao gồm: xác định tỷ lệ động viên hợp lý thông qua thuế từ GDP vào 

NSNN, tái cấu trúc nguồn thu từ thuế, đảm bảo tính bền vững trong cơ cấu thu 

Ngân sách, áp dụng và quản lý có hiệu quả các trƣờng hợp ƣu đãi thuế theo mục 

tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. 
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Nhóm giải pháp thứ hai là những giải pháp về hoàn thiện các sắc thuế cụ thể 

hƣớng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững nhƣ: hoàn thiện chính sách thuế Giá 

trị gia tăng; hoàn thiện chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp; hoàn thiện chính 

sách thuế Thu nhập cá nhân; hoàn thiện chính sách thuế TTĐB. 

Nhóm giải pháp thứ ba bao gồm các giải pháp về quản lý thuế nhằm đảm 

bảo chính sách thuế thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế; tăng 

cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật thuế; cải cách thủ tục 

hành chính về thuế, hoàn thiện các quy trình quản lý thuế; kiện toàn tổ chức bộ máy 

quản lý thuế, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ thuế.  
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KẾT LUẬN 

 

Luận án đã làm rõ nội hàm của thuật ngữ “phát triển kinh tế bền vững”, đây 

là vấn đề quan trọng để giải quyết nội dung của đề tài “Chính sách thuế đối với 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam”. Căn cứ vào nội hàm của phát 

triển kinh tế bền vững, căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Nhà 

nƣớc cũng nhƣ quan điểm, định hƣớng phát triển kinh tế bền vững của Đảng, căn 

cứ vào vai trò của chính sách thuế cũng nhƣ của các sắc thuế cụ thể, Luận án đã 

lần lƣợt giải quyết triệt để 4 câu hỏi đặt ra đối với việc nghiên cứu nội dung của đề 

tài này. 

Luận án làm sáng tỏ sự tác động của chính sách thuế đến phát triển kinh tế 

bền vững, nhƣ: tác động của chính sách thuế đến hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, 

định hƣớng cho quá trình sản xuất và tiêu dùng, định hƣớng cho lĩnh vực xuất 

nhập khẩu phát triển... đồng thời góp phần định hƣớng cho việc khai thác sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

Luận án hệ thống hóa và phân tích chi tiết về chính sách thuế và các sắc 

thuế tác động đến phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam, làm rõ những ƣu 

điểm, những hạn chế và các tác động cụ thể cũng nhƣ vai trò quan trọng của chính 

sách thuế đối với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. 

Luận án chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến thực trạng kinh tế Việt Nam phát 

triển chƣa thực sự bền vững trong thời gian qua là do cấu trúc nền kinh tế chƣa 

phù hợp (động lực tăng trưởng kinh tế là do vay nợ, tốc độ tăng trưởng kinh tế 

thấp so với tiềm năng và thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên 

thế giới ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước); 

chỉ ra những hạn chế của chính sách thuế đối với việc điều tiết số tiền thuế ở các 

khu vực kinh tế Nhà nƣớc, kinh tế ngoài Nhà nƣớc và khu vực kinh tế có vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài, cũng nhƣ những hạn chế khác của các sắc thuế cụ thể đối với phát 

triển kinh tế bền vững. 

Đứng trên góc độ sáng tạo ra GDP so với số vốn đầu tƣ phát triển, cho thấy 

khu vực kinh tế Nhà nƣớc là rất yếu kém, với cùng một đồng vốn bỏ ra thì khu 
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vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc tạo ra lƣợng GDP gấp 1,828 lần khu vực kinh tế Nhà 

nƣớc và gấp 1,28 lần khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Tăng trƣởng về thuế có 

mối quan hệ cùng chiều với tăng trƣởng của GDP, cùng chiều với tỷ trọng vốn 

đầu tƣ vào khu vực kinh tế Nhà nƣớc. Ngƣợc lại tăng trƣởng về thuế có quan hệ 

nghịch chiều so với tỷ trọng vốn đầu tƣ vào khu vực kinh tế Nhà nƣớc. 

Luận án chỉ ra rằng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững thì cần phải 

hạn chế vay nợ, nhƣ vậy sẽ tránh đƣợc hậu quả xấu cho tƣơng lai của nền kinh tế. 

Luận án chỉ ra rằng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững thì cần phải 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển từ thành phần kinh tế làm ăn kém hiệu quả 

sang thành phần kinh tế làm ăn hiệu quả hơn, có nghĩa là cần phải thay đổi cấu 

trúc của nền kinh tế theo hƣớng tăng tỷ trọng đầu tƣ phát triển của khu vực kinh tế 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao nhất và giảm tỷ trọng vốn đầu tƣ đối với khu 

vực kém hiệu quả. 

Luận án chỉ ra đƣợc giải pháp giúp tăng trƣởng GDP của Việt Nam có thể 

đạt tốc độ trên 10% một năm và kéo dài hàng chục năm bằng cách dịch chuyển 

vốn đầu tƣ từ khu vực sản xuất kinh doanh kém hiệu quả nhất là khu vực Nhà 

nƣớc sang khu vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất là khu vực kinh tế ngoài 

Nhà nƣớc và giữ nguyên tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài.  

Luận án chỉ ra rằng khi tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế Nhà nƣớc 

càng giảm mạnh thì tỷ lệ tăng trƣởng GDP càng cao và tiền thuế nộp vào NSNN 

càng tăng mạnh. 

Từ những bài học thực tiễn trên thế giới của quá trình 20 năm đầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc (Hàn Quốc, Singgapore, Malayxia, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Vƣơng Quốc Anh), đặt trong hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam, 

Luận án chỉ ra đƣợc giải pháp đột phá giúp tăng trƣởng GDP của Việt Nam đạt tốc 

độ trên 10% một năm và kéo dài hàng chục năm bằng cách dịch chuyển vốn đầu 

tƣ từ khu vực sản xuất kinh doanh kém hiệu quả nhất là khu vực Nhà nƣớc sang 

khu vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc 

và giữ nguyên tỷ trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 
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Nếu thực hiện theo giải pháp này thì mỗi năm sẽ tạo thêm cho nền kinh tế hơn 

mƣời tỷ đô la Mỹ và số tiền thuế thu đƣợc sẽ tăng thêm hàng tỷ đô la Mỹ, khi tỷ 

trọng vốn đầu tƣ của khu vực kinh tế Nhà nƣớc càng giảm mạnh thì tỷ lệ tăng 

trƣởng GDP càng cao và tiền thuế nộp vào NSNN càng tăng mạnh. 

Luận án đƣa ra các nhóm giải pháp để tạo ra cấu trúc kinh tế tối ƣu nhất 

trong điều kiện hiện nay và trong tƣơng lai ở nƣớc ta; đƣa ra các nhóm giải pháp 

nhằm thực hiện hiệu quả hơn vai trò mang tính chất vĩ mô và vi mô của chính sách 

thuế đối với phát triển kinh tế bền vững tại Việt nam, nhƣ: nhóm giải pháp gắn với 

thay đổi cấu trúc nền kinh tế; nhóm giải pháp về hoàn thiện các sắc thuế cụ thể 

hƣớng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững; nhóm giải pháp về quản lý thuế 

nhằm đảm bảo chính sách thuế thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 

ở Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ VIỆT NAM HIỆN HÀNH, 

CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÁC SẮC THUẾ VÀ VAI TRÕ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM 

1. Về hệ thống chính sách thuế 

Giai đoạn trƣớc 1986, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế kế hoạch 

hóa tập trung bao cấp, thu NSNN chủ yếu từ kinh tế quốc doanh (chiếm tới 90% 

tổng số thu), thuế chỉ áp dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dƣới một 

số hình thức: thuế doanh nghiệp, thuế hàng hoá, thuế lợi tức, thuế nông nghiệp, thuế 

môn bài... vai trò của thuế trong quản lý điều tiết vĩ mô nền kinh tế đƣợc sử dụng rất 

hạn chế. 

Đầu những năm 1990, Việt Nam thực hiện cải cách thuế bƣớc I, một hệ 

thống chính sách thuế mới ra đời và áp dụng thống nhất đối với các thành phần, khu 

vực kinh tế gồm các sắc thuế cơ bản nhƣ: Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Thuế tài nguyên, Thuế lợi tức, Thuế thu nhập đối với 

ngƣời có thu nhập cao, Thuế nông nghiệp (từ 1994 chuyển thành thuế sử dụng đất 

nông nghiệp), Thuế nhà đất, Thuế chuyển quyền sử dụng đất... và một số loại phí, lệ 

phí nhƣ lệ phí trƣớc bạ, lệ phí chứng thƣ, lệ phí giao thông... Hệ thống thuế Việt 

Nam thời kỳ này nhằm thực hiện 5 mục tiêu chính là: 1) Thuế phải đảm bảo nguồn 

thu chủ yếu của NSNN; 2) Thuế phải thực sự là công cụ có hiệu lực góp phần quản 

lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế; 3) Thuế phải tích cực góp phần thực hiện bình 

đẳng, công bằng xã hội; 4) Hệ thống thuế phải đảm bảo tính pháp lý cao; 5) Phải 

đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng, công khai, dân chủ và khả thi. 

Quá trình cải cách thuế bƣớc II, bắt đầu từ nửa cuối những năm 90, đƣợc 

đánh dấu bằng việc Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp năm 1997 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999), thay thế 

Luật thuế doanh thu, Luật thuế lợi tức. Năm 1998, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật 

thuế XNK cũng đƣợc sửa đổi để bảo đảm sự đồng bộ. Các Luật thuế quan trọng này 

tiếp tục đƣợc bổ sung, sửa đổi vào cuối năm 2003, 2005, 2008, 2012.  

Kể từ 01/01/2009, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập doanh 

nghiệp (đƣợc Quốc hội Khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 3, tháng 5/2008), Luật 



 

thuế thu nhập cá nhân (đƣợc Quốc hội Khoá XII thông qua tại kỳ họp tháng 

11/2007) có hiệu lực, thay thế cho Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập 

doanh nghiệp và Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao. Tại kỳ họp 

thứ 7, Quốc hội tiếp tục đã thông qua Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 

48/2010/QH12 và ngày 15/11/2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội cũng đã thông qua 

Luật Thuế Bảo vệ môi trƣờng số 57/2010/QH12 (đều có hiệu lực thi hành từ 

1/1/2012). 

Nhƣ vậy, sau các bƣớc cải cách, hệ thống chính sách thuế hiện hành ở nƣớc 

ta bao gồm các sắc thuế sau: 

Thuế giá trị gia tăng (GTGT), 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB),  

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK), 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), 

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp SDĐNN,  

Thuế nhà đất (từ 1/1/2012 là Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), 

Thuế tài nguyên, 

Thuế Bảo vệ môi trƣờng. 

2. Về Tổ chức bộ máy quản lý thuế 

Theo Nghị định số 281-HĐBT ngày 07/08/1990 của Hội đồng Bộ trƣởng 

(nay là Chính phủ), hệ thống Thuế Nhà nƣớc đƣợc thành lập để thực hiện công tác 

thu và quản lý các loại thuế và các khoản thu khác cho NSNN trong nội địa. Bộ 

máy quản lý thuế đƣợc tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng; 

cơ quan thuế đặt tại địa phƣơng chịu sự lãnh đạo song trùng của ngành thuế cấp trên 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp; Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế là tổ 

chức trong hệ thống hành chính nhà nƣớc có tƣ cách pháp nhân công quyền, có con 

dấu riêng và đƣợc mở tài khoản tại Kho bạc nhà nƣớc.  

Ngày 28 tháng 10 năm 2003, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định 

218/2003/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, 

bộ máy quản lý thu thuế nội địa đƣợc đổi mới tổ chức theo mô hình chức năng, 

chuyển sang thực hiện việc cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ ngƣời nộp thuế; 

đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 



 

thuế. Bên cạnh hệ thống cơ quan thuế, bộ máy quản lý thuế còn có hệ thống cơ 

quan hải quan. Hệ thống Hải quan trƣớc đây trực thuộc Chính phủ, đƣợc tổ chức 

thành 3 cấp: Tổng cục Hải quan (cấp trung ƣơng), Cục hải quan tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng (hải quan vùng) và Hải quan cửa khẩu. Hệ thống hải quan đảm 

nhiệm việc quản lý thu thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu nhƣ: thuế XKNK; 

thuế TTĐB hàng nhập khẩu; thuế GTGT hàng nhập khẩu; thu thu nhập đối với 

hàng là quà biếu, quà tặng vƣợt quá tiêu chuẩn miễn thuế. Kể từ 4/9/2002, theo 

Quyết định 113/2002/QĐ-TTg ngày 4/9/2002 của Thủ tƣớng Chính phủ, hệ thống 

Hải quan (Tổng cục Hải quan) đƣợc chuyển vào trực thuộc Bộ Tài chính. 

3. Các quy định của chính sách thuế trong các sắc thuế và vai trò đối với 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam 

Hệ thống thuế Việt Nam ngay từ những năm đầu mới ban hành cho đến nay 

đều có các quy định liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu này với mong muốn 

sẽ quản lý, kiểm soát và điều tiết đƣợc tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, tất 

cả các nguồn thu nhập và tài sản trong xã hội để định hƣớng các hoạt động sản xuất 

kinh doanh và việc tạo lập, sử dụng các khoản thu nhập, tài sản này theo đúng ý đồ 

của Nhà nƣớc. Nội dung này sẽ xem xét các quy định cụ thể trong từng sắc thuế của 

hệ thống thuế Việt Nam liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt 

Nam thời gian qua và hiện nay. 

3.1. Thuế Giá trị gia tăng 

Thuế GTGT ở Việt Nam ra đời thay thế cho Luật thuế doanh thu trƣớc đây. 

Đây là sắc thuế gián thu đánh vào hàng hóa, dịch vụ nói chung. Các quy định thể 

hiện sự điều tiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng hóa, dịch 

vụ hƣớng đến mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế thƣờng thông qua các nội 

dung về đối tƣợng chịu thuế, không chịu thuế, quy định thuế suất phân biệt giữa các 

hàng hóa, dịch vụ, các hoạt động chịu thuế. Các nội dung quy định này phần nào 

thể hiện quan điểm hƣớng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam thời 

gian qua.  

Những quy định của chính sách thuế GTGT hướng đến mục tiêu phát triển 

kinh tế bền vững 

Chính sách thuế GTGT (thuế Doanh thu trƣớc đây) đƣợc quy định trong các 

văn bản Luật sau đây: 

- Luật thuế Doanh thu ngày 30/06/1990 



 

- Luật thuế Doanh thu sửa đổi, bổ sung số 20/L-CTN ngày 05/07/1993 

- Luật thuế Doanh thu sửa đổi, bổ sung số 43/L-CTN ngày 28/10/1995  

- Luật thuế GTGT số 57/1997/L-CTN ngày 10/05/1997 

- Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003 

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT và Luật thuế TTĐB số 

57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 

- Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 

- Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung số 31/2013/QH12 ngày 19/06/2013 

Các quy định của chính sách thuế GTGT nhằm mục tiêu phát triển kinh tế 

bền vững ở Việt Nam đƣợc thể hiện trong các văn bản Luật nói trên. Cụ thể: 

Luật thuế Doanh thu năm 1990: tại điều 18 có quy định về xét miễn thuế, 

giảm thuế đối với: “1- Ngƣời già yếu, tàn tật hoặc kinh doanh lặt vặt chỉ đủ bảo đảm 

mức sống tối thiểu cho bản thân; 2- Cơ sở kinh doanh gặp khó khăn lớn do thiên tai, 

địch hoạ, tai nạn bất ngờ; 3- Cơ sở kinh doanh hoạt động ở miền núi hoặc trong một 

số ngành nghề quan trọng, có khó khăn mà Nhà nƣớc phải trợ giá để duy trì hoạt 

động”. Đây là các quy định miễn, giảm thuế doanh thu thể hiện rõ những ƣu đãi cần 

thiết cho các đối tƣợng và hoạt động trong xã hội để đảm bảo sự phát triển chung 

của nền kinh tế, xã hội theo đúng hƣớng của mục tiêu phát triển bền vững. 

Luật thuế Doanh thu sửa đổi, bổ sung năm 1993: tại Khoản 3, Điều 1 có quy 

định: "Cơ sở kinh doanh hoạt động ở miền núi, hải đảo; khai thác thuỷ sản ở vùng 

biển xa bờ; cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới; cơ sở sản xuất 

mới thành lập đi vào hoạt động, chạy thử dây chuyền sản xuất mới; cơ sở sản xuất 

mặt hàng cần thay thế hàng nhập khẩu; nếu gặp khó khăn, đƣợc xét giảm thuế tối đa 

không quá 50% số thuế phải nộp và thời gian đƣợc giảm thuế không quá hai năm. 

Riêng cơ sở kinh doanh hoạt động ở miền núi, hải đảo, thời gian đƣợc giảm thuế 

không quá ba năm." Đây là một quy định của thuế doanh thu tạo điều kiện thuận lợi 

hơn về vốn thông qua giảm nghĩa vụ thuế cho các cơ sở kinh doanh tại các địa bàn, 

ngành nghề cần khuyến khích đầu tƣ và việc đầu tƣ cho phát triển sản xuất kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và để thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Luật thuế GTGT năm 1997, sửa đổi bổ sung vào các năm 2003, 2005; 

Luật thuế GTGT năm 2008: Tuy không còn đề cập đến các vấn đề miễn, giảm 

thuế nhƣ thuế doanh thu trƣớc đây, nhƣng Luật thuế GTGT cũng có một số quy 

định hƣớng tới các mục tiêu phát triển bền vững nói trên, thể hiện ở việc quy 



 

định các trƣờng hợp không chịu thuế GTGT và sự phân biệt về thuế suất cho một 

số nhóm ngành hàng.  

- Về đối tƣợng không chịu thuế GTGT: 

Khoản 17, Điều 5, Luật thuế GTGT năm 2008 quy định trƣờng hợp không 

chịu thuế là “Máy móc, thiết bị, vật tƣ thuộc loại trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc cần 

nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phƣơng tiện vận tải chuyên dùng và vật 

tƣ thuộc loại trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động 

tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc 

loại trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh 

nghiệp, thuê của nƣớc ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê”. Rõ 

ràng, đây là các loại máy móc thiết bị cần thiết phải nhập khẩu để phục vụ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong nƣớc trong điều kiện mà nền sản xuất trong nƣớc 

chƣa sản xuất đƣợc các loại máy móc thiết bị này. Một mặt, quy định này đã tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại máy móc thiết bị này 

từ nƣớc ngoài không phải nộp khoản thuế GTGT tại khâu nhập khẩu, giúp cho 

doanh nghiệp có thêm một nguồn vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Mặt 

khác, quy định này cũng khuyến khích các doanh nghiệp ƣu tiên đầu tƣ vốn để nhập 

khẩu các loại máy móc thiết bị tiên tiến từ nƣớc ngoài, đổi mới dây chuyền công 

nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh trên thị 

trƣờng trong nƣớc và thế giới. 

Cũng tại Điều 5, Luật thuế GTGT năm 2008, các sản phẩm, dịch vụ nhƣ: 

Tƣới, tiêu nƣớc; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mƣơng nội đồng phục vụ sản xuất nông 

nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao 

gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho ngƣời và vật nuôi; Dịch vụ 

phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nƣớc đƣờng phố và khu dân cƣ; duy trì vƣờn 

thú, vƣờn hoa, công viên, cây xanh đƣờng phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang 

lễ; Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện 

trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công 

cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tƣợng chính sách xã hội; Dạy học, dạy nghề 

theo quy định của pháp luật; Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu 

nhập bình quân tháng thấp hơn mức lƣơng tối thiểu chung áp dụng đối với tổ chức, 

doanh nghiệp trong nƣớc… cũng đƣợc đƣa vào diện không chịu thuế GTGT. Quy 



 

định này của Luật thuế GTGT cũng đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân cung 

cấp các dịch vụ nêu trên hoặc thuộc các trƣờng hợp trên sẽ không phải nộp thuế 

GTGT cho các hoạt động đó. Xét trên một góc độ nào đó, quy định này đã có tác 

dụng khuyến khích các hoạt động trên, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, các hoạt động hƣớng đến việc xây dựng môi trƣờng văn hóa, xã hội, chăm 

sóc sức khỏe… có điều kiện phát triển. 

Điều 5, Luật thuế GTGT năm 2008 cũng quy định các sản phẩm xuất khẩu là 

tài nguyên, khoáng sản khai thác chƣa chế biến cũng không thuộc diện chịu thuế 

GTGT khi xuất khẩu. Quy định này nhằm hạn chế việc xuất khẩu các tài nguyên 

quý hiếm, dƣới dạng thô, chƣa qua chế biến. Vì khi xuất khẩu, các sản phẩm này 

thuộc diện không chịu thuế GTGT nên sẽ không đƣợc hƣởng thuế suất thuế GTGT 

0% và không đƣợc khấu trừ hoặc hoàn lại thuế GTGT đầu vào. Do vậy, phần nào 

quy định này cũng hạn chế việc khai thác và xuất khẩu các tài nguyên khoáng sản 

trong nƣớc, góp phần khuyến khích việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài 

nguyên thiên nhiên ở Việt Nam. 

- Về thuế suất thuế GTGT: Điều 8, Luật thuế GTGT năm 2008 quy định về 

thuế suất đã đƣa các sản phẩm nhƣ phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc 

phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trƣởng vật nuôi, cây trồng; Mủ cao su sơ 

chế; nhựa thông sơ chế; lƣới, dây giềng và sợi để đan lƣới đánh cá; Máy móc, thiết 

bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, 

băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dƣợc, dƣợc liệu là 

nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Hoạt động văn hoá, triển 

lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và 

chiếu phim; Dịch vụ khoa học, công nghệ… vào diện chịu mức thuế suất 5% là 

mức thuế suất thấp hơn thuế suất thông thƣờng của thuế GTGT hiện hành. Nhƣ vậy, 

có thể thấy, các hoạt động thuộc diện chịu thuế GTGT nhƣng có tính chất thiết yếu 

cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản phẩm và hoạt động chăm sóc y tế, hoạt 

động văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật đã có những ƣu đãi nhất định về thuế 

GTGT so với các hoạt động khác khi chỉ chịu thuế suất bằng 50% mức thuế suất 

thông thƣờng. 

Đặc biệt, trong giai đoạn Việt Nam cũng nhƣ các nƣớc trong khu vực và trên 

thế giới gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới năm 2008, 

Chính phủ Việt Nam đã kịp thời có các thay đổi về chính sách thuế nhằm chống suy 



 

giảm kinh tế. Trong đó, thuế GTGT cũng đƣợc sử dụng trên nhiều góc độ nhƣ giảm 

50% thuế suất thuế GTGT cho 19 nhóm mặt hàng, gia hạn nộp thuế GTGT đối với 

hàng nhập khẩu, cho phép hoàn 90% thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu khi chƣa 

có chứng từ thanh toán qua ngân hàng… Cùng với các chính sách khác và các sắc 

thuế khác, những quy định trên đây của thuế GTGT đã góp phần giúp các doanh 

nghiệp Việt Nam nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung từng bƣớc vƣợt qua 

khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự hồi phục và phát triển ổn 

định trong năm 2009 và 2010. 

Đến năm 2013, Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung số 31/2013/QH12 ra đời, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 đã có những thay đổi cơ bản. Những nhóm 

nội dung chủ yếu mà Luật sửa đổi, bổ sung này đƣa ra là: (1) Đối tƣợng không chịu 

thuế; (2) Giá tính thuế; (3) Thuế suất; (4) Ngƣỡng đăng ký nộp thuế GTGT và 

phƣơng pháp tính thuế; (5) Khấu trừ thuế GTGT; (6) Hoàn thuế GTGT và (7) Bổ 

sung quy định về giảm thuế GTGT nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh, thúc đẩy tiêu dùng từ 01/07/2013 đến 30/06/2014. 

Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật thuế GTGT nói trên dự kiến sẽ 

góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong nƣớc, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, 

kinh doanh, đồng thời tăng cƣờng hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc trong tổ 

chức thực hiện. Việc sửa đổi các quy định về các nhóm hàng hóa, dịch vụ không 

chịu thuế, điều chỉnh lại hợp lý các nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế của Luật 

này sẽ tạo điều kiện cho việc tính thuế, khấu trừ thuế đƣợc liên hoàn giữa các khâu 

trong quá trình sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao sự minh bạch về 

chính sách. 

Đồng thời, việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với một số loại hình 

dịch vụ xuất khẩu; bổ sung thêm quy định cho phép khấu trừ đối với hàng hóa sử 

dụng cho sản xuất kinh doanh nhƣng bị tổn thất không đƣợc bồi thƣờng; sửa đổi 

quy định về thời hạn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ tối đa 

trong 6 tháng hiện nay theo hƣớng cho phép ngƣời nộp thuế đƣợc kê khai, khấu trừ 

bổ sung trƣớc khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở ngƣời nộp 

thuế sẽ tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh 

trong nƣớc cũng nhƣ hoạt động xuất khẩu, nhất là xuất khẩu dịch vụ. Việc bổ sung 

điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ tạo thuận lợi hơn cho công tác hạch toán 

kế toán và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp làm ăn chân chính, ngăn chặn các 



 

hành vi gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT, chống thất thu ngân sách, tạo lập 

môi trƣờng kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. 

Luật sửa đổi cũng đã quy định mức thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho 

thuê mua nhà ở xã hội bắt đầu từ 01/07/2013. Đồng thời, bổ sung quy định về giảm 

50% thuế GTGT đầu ra đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thƣơng mại là 

căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dƣới 70 m2
 và có giá bán dƣới 15 triệu đồng/ m2 

trong giai đoạn từ 01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2014. Việc bổ sung quy định này 

sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất 

kinh doanh trong bối cảnh tình hình trong nƣớc và quốc tế dự báo còn có những 

biến động khó lƣờng. Đồng thời quy định này sẽ có tác dụng hỗ trợ thị trƣờng, góp 

phần tạo niềm tin, mở rộng thị trƣờng của doanh nghiệp, tăng vòng quay vốn và 

khuyến khích hình thành doanh nghiệp mới, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho 

ngƣời dân. Các giải pháp giảm thuế đối với lĩnh vực bất động sản, nhà ở xã hội sẽ 

khuyến khích tăng cầu thị trƣờng bất động sản, qua đó tăng nhau cầu tiêu thụ đối 

với các mặt hàng xi-măng, sắt, thép, vật liệu xây dựng và nội thất, góp phần giải 

quyết nợ xấu trong nền kinh tế.  

Nhƣ vậy, các quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT đã đảm 

bảo đƣợc sự đơn giản, rõ ràng, minh bạch, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, 

nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế, sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp. 

Đồng thời các nội dung đó sẽ góp phần thúc đẩy đầu tƣ, sản xuất, kinh doanh nhằm 

đáp ứng yếu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc trong những năm tới và phù 

hợp thông lệ quốc tế, khắc phục đƣợc những hạn chế của Luật thuế GTGT hiện 

hành. Một số quy định sửa đổi về ngƣỡng kê khai, khấu trừ thuế, về thuế suất sẽ 

góp phần làm đơn giản thủ tục và tiết kiệm chi phí tuân thủ cho ngƣời nộp thuế và 

giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế, từng bƣớc theo lộ trình triển khai Chiến lƣợc 

Cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. 

3.2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

Khác với thuế GTGT, thuế TNDN là sắc thuế trực thu đánh vào thu nhập 

chịu thuế trong kỳ tính thuế của các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, sắc thuế này có 

thể quản lý, kiểm soát và điều tiết trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp cũng nhƣ quá trình tạo lập và sử dụng thu nhập của doanh nghiệp. 

Hay nói cách khác, sắc thuế này có thể tác động trực tiếp đến hành vi của doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng thu nhập. Do vậy, các quy 



 

định của sắc thuế này thƣờng thể hiện rõ nét hơn mục tiêu điều tiết của Nhà nƣớc và 

cũng có tác động rõ nét hơn đối với doanh nghiệp cũng nhƣ nền kinh tế, xã hội 

trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

 Các quy định của chính sách thuế TNDN hướng đến mục tiêu phát triển 

kinh tế bền vững ở Việt Nam 

Chính sách thuế TNDN (thuế Lợi tức trƣớc đây) đƣợc quy định trong các 

văn bản Luật sau đây: 

- Luật thuế Lợi tức ngày 30/06/1990 

- Luật thuế Lợi tức sửa đổi, bổ sung số 19/L-CTN ngày 06/07/1993 

- Luật thuế TNDN số 57/1997/L-CTN ngày 10/05/1997 

- Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003 

- Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 

- Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung số 32/2013/QH12 ngày 19/06/2013 

Các quy định của chính sách thuế TNDN nhằm mục tiêu phát triển kinh tế 

bền vững ở Việt Nam đƣợc thể hiện trong các văn bản Luật nói trên. Cụ thể: 

 Luật thuế Lợi tức năm 1990: (có thể coi là tiền thân của Luật thuế TNDN ở 

Việt Nam) tại các Điều 21, 22 đã quy định: Tổ chức, cá nhân ở miền núi, sản xuất 

sản phẩm phục vụ nhu cầu của địa phƣơng đƣợc giảm đến 50% số thuế lợi tức phải 

nộp; Các hoạt động vận tải bằng phƣơng tiện thô sơ ở miền núi đƣợc miễn thuế lợi 

tức; Tổ chức, cá nhân kinh doanh di chuyển địa điểm từ miền xuôi lên miền núi 

đƣợc miễn thuế lợi tức từ một năm đến ba năm kể từ khi bắt đầu hoạt động ở miền 

núi; Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ đƣợc xét 

giảm hoặc miễn thuế; Tổ chức, cá nhân kinh doanh ở miền núi hoặc trong một số 

ngành nghề cần khuyến khích đầu tƣ dùng lợi nhuận thu đƣợc để tái đầu tƣ thì đƣợc 

giảm thuế lợi tức. 

Luật thuế Lợi tức sửa đổi, bổ sung năm 1993: tại điều 23 đã quy định: “Cơ 

sở sản xuất và một số ngành nghề khác cần khuyến khích đầu tƣ, nếu có đầu tƣ mở 

rộng sản xuất hoặc đầu tƣ chiều sâu mà đem lại hiệu quả cao hơn so với trƣớc thì 

đƣợc giảm thuế lợi tức theo mức vốn đầu tƣ bỏ ra, nhƣng tối đa không quá 50% số 

thuế lợi tức phải nộp cả năm và không vƣợt quá số lợi tức tăng thêm của năm tiếp 

theo do đầu tƣ mang lại." 

Nhƣ vậy, Luật thuế Lợi tức trƣớc đây cũng đã có một số quy định về miễn, 

giảm thuế nhằm khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn 



 

khó khăn, các ngành nghề cần đầu tƣ phát triển, khuyến khích đầu tƣ vốn, mở 

rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất… Điều này đã thể hiện rõ 

những định hƣớng quan trọng của Nhà nƣớc trong việc phát triển kinh tế, xã hội 

mang tính bền vững. 

Luật thuế TNDN năm 1997: Luật này ra đời thay thế cho Luật thuế Lợi tức 

và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999. Khi ban hành Luật thuế TNDN, 

Bộ chính trị đã có chỉ thị số 44 CT/TW ngày 4/11/1998 về việc tăng cƣờng sự lãnh 

đạo của Đảng trong việc thực hiện các luật thuế mới, trong đó xác định 3 yêu cầu 

chính là: đảm bảo công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, các hộ 

kinh doanh trong nền kinh tế; đảm bảo không ảnh hƣởng lớn đến kế hoạch thu ngân 

sách trung ƣơng trong năm đầu thực hiện; đảm bảo ổn định thị trƣờng trong nƣớc, 

tránh gây ra những biến động về giá cả.  

Luật thuế TNDN lúc này đƣợc quy định và áp dụng thống nhất đối với các 

đối tƣợng kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Với mức thuế suất 

thống nhất 32% đánh trên thu nhập tính thuế của mọi hoạt động kinh doanh làm cho 

sự lựa chọn ngành nghề kinh doanh nhằm hƣởng lợi về thuế suất không còn rõ ràng 

nữa nhƣng thay vào đó là sự chuyển dịch cơ cấu kinh doanh trong bản thân từng 

doanh nghiệp. Ở lĩnh vực đầu tƣ nƣớc ngoài, thuế chuyển lợi nhuận ra nƣớc ngoài 

vẫn đƣợc áp dụng và có thêm cơ chế hoàn thuế TNDN cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

khi sử dụng thu nhập sau thuế để tái đầu tƣ trở lại Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật 

thuế TNDN năm 1997 cũng có một số quy định về ƣu đãi thuế, miễn giảm thuế thể 

hiện quan điểm của Nhà nƣớc trong việc tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, 

xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của nền kinh tế và khuyến 

khích việc khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng công nghệ 

sạch, hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trƣờng…  

Cụ thể, Luật thuế TNDN năm 1997 có các quy định nhƣ sau: 

- Miễn thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho các cơ sở sản xuất mới thành 

lập, cơ sở mới thành lập thuộc các dự án ƣu đãi đầu tƣ. Riêng các cơ sở mới thành 

lập ở các vùng núi, hải đảo, vùng khó khăn khác còn đƣợc kéo dài thêm thời gian 

miễn thuế. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và bên ngoài tham gia hợp đồng 

hợp tác kinh doanh đầu tƣ vào lĩnh vực, địa bàn thuộc diện khuyến khích theo quy 

định đƣợc miễn thuế TNDN tối đa 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm 



 

tiếp theo. Nếu thực hiện dự án có nhiều tiêu chuẩn khuyến khích đầu tƣ thì đƣợc 

miễn tối đa 4 năm và giảm 4 năm. Trƣờng hợp đặc biệt khuyến khích đầu tƣ đƣợc 

miễn tối đa 8 năm. 

- Các cơ sở kinh doanh trong nƣớc có đầu tƣ xây dựng dây chuyền sản xuất 

mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trƣờng sinh thái, nâng cao 

năng lực sản xuất miễn thuế đối với phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và giảm 

50% số thuế phải nộp 2 năm tiếp theo. 

- Miễn thuế cho các phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nƣớc từ 

các hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ 

nông nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh giành riêng cho lao động là ngƣời tàn 

tật, hoạt động dạy nghề dành riêng cho ngƣời tàn tật, ngƣời dân tộc thiểu số, trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tƣợng tệ nạn xã hội, hộ cá thể sản xuất kinh 

doanh có thu nhập thấp. 

- Miễn thuế thu nhập cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn pháp định bằng 

bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật. 

- Miễn, giảm thuế cho thu nhập từ hoạt động chuyển nhƣợng giá trị phần vốn 

của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cho Việt Nam. 

- Giảm thuế thu nhập và áp dụng thuế chuyển thu nhập ra nƣớc ngoài với 

thuế suất thấp đối với Việt kiều đầu tƣ về nƣớc theo luật đầu tƣ nƣớc ngoài. 

- Giảm thuế cho các cơ sở kinh doanh trong nƣớc và doanh nghiệp có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, sử dụng nhiều lao động nữ 

theo quy định. 

- Hoàn thuế cho số thu nhập tái đầu tƣ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài và bên nƣớc ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Miễn thuế cho cơ sở kinh doanh di chuyển đến vùng núi, hải đảo và vùng 

khó khăn khác. 

Luật thuế TNDN số 9/2003/QH11: ngày 17/6/2003 có hiệu lực từ ngày 

1/1/2004 thay thế cho Luật thuế TNDN năm 1997 đánh dấu bƣớc phát triển quan 

trọng trong việc cải thiện môi trƣờng đầu tƣ theo yêu cầu của thực tiễn phát triển 

kinh tế - xã hội nƣớc ta. Theo đó, doanh nghiệp trong nƣớc đƣợc đối xử bình đẳng 

với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài cả về thuế suất, ƣu đãi thuế và các quy 

định có liên quan.  



 

Điểm thay đổi quan trọng của Luật thuế TNDN năm 2003 so với Luật thuế 

TNDN năm 1997 là sự thay đổi về mức thuế suất phổ thông. Qua hơn 7 năm thực 

thi Luật thuế TNDN năm 1997 cho thấy, mức thuế suất 32% trên thực tế là quá cao 

so với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nên phần nào 

gây cho doanh nghiệp những khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cũng 

nhƣ đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng gặp 

không ít khó khăn trong hoạt động quản lý thuế, ví dụ nhƣ doanh nghiệp tìm cách 

kê khai thấp số thuế phải nộp, chậm nộp thuế, trốn thuế… Việc điều chỉnh mức 

thuế suất thuế TNDN từ 32% theo luật cũ xuống còn 28% theo luật mới có thể đƣợc 

xem nhƣ một sự ƣu đãi, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp. Với 4% mức thuế đƣợc giảm so với trƣớc là con số không nhỏ và 

hoàn toàn có lợi cho doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp làm ăn chân chính, 

phù hợp pháp luật và trên con đƣờng phát triển, khoản tiền dôi ra do đƣợc áp dụng 

mức thuế suất thấp hơn có thể lại đƣợc sử dụng vào mục đích tái đầu tƣ, tạo ra 

khoản thu nhập mới. 

Nhƣ vậy, việc điều chỉnh mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn trƣớc không 

chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa khuyến 

khích, đẩy mạnh hoạt động đầu tƣ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặt 

khác, từ phía cơ quan quản lý thuế thì mức thuế thấp hơn trong một chừng mực nào 

đó đã góp phần vào việc hạn chế những tiêu cực trong lĩnh vực thu nộp thuế TNDN 

của các doanh nghiệp. 

Việc áp dụng mức thuế suất thống nhất 28% đối với tất cả các loại hình 

doanh nghiệp đã thiết lập một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, từ đó góp 

phần thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 quy định chi tiết Luật thuế 

TNDN năm 2003 đã có các quy định về các trƣờng hợp miễn giảm thuế dựa trên 2 

tiêu chí chính:  

- Danh mục “các ngành đƣợc ƣu đãi” và “ngành đƣợc ƣu đãi đặc biệt”. Danh 

mục các lĩnh vực đƣợc ƣu đãi bao gồm khoảng 53 lĩnh vực, nó cũng bao gồm cả các 

ngành sử dụng nhiều lao động từ 500 đến 5.000 lao động và tất cả các dự án đang 

hoạt động trong khu công nghiệp. Danh mục các ngành thuộc lĩnh vực ƣu đãi đặc 

biệt gồm khoảng 26 lĩnh vực, danh mục này cũng bao gồm tất cả các dự án sử dụng 

trên 5.000 lao động. 



 

- Danh mục “các vùng khó khăn về kinh tế - xã hội” và các vùng “đặc biệt 

khó khăn về kinh tế - xã hội”. Danh mục các vùng khó khăn về kinh tế - xã hội bao 

gồm cả các khu công nghiệp. Danh mục các vùng dặc biệt khó khăn về kinh tế - xã 

hội bao gồm cả các khu kinh tế và khu công nghệ cao. 

Theo Nghị định 24/2007/NĐ-CP, thuế TNDN có 3 mức thuế suất ƣu đãi đối 

với cơ sở kinh doanh mới thành lập: thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm; thuế suất 

15% trong thời hạn 12 năm và thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm kể từ khi bắt 

đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghị định này cũng quy định các đối tƣợng 

đƣợc ƣu đãi, miễn, giảm thuế. Thời gian miễn thuế TNDN từ 1 năm đến 4 năm đầu 

hoạt động và thời gian giảm 50% thuế TNDN phải nộp từ 2 đến 9 năm tiếp theo 

trong trƣờng hợp: doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tƣ; cơ sở kinh doanh di 

chuyển địa điểm kinh doanh ra khỏi đô thị theo Quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền; cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tƣ xây dựng dây chuyền sản xuất 

mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trƣờng sinh thái, nâng cao 

năng lực sản xuất. Phạm vi của các hình thức ƣu đãi thuế suất và ƣu đãi, miễn, giảm 

thuế TNDN phụ thuộc vào sự phối hợp giữa lĩnh vực và địa bàn triển khai dự án, 

nếu đầu tƣ vào các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tƣ hoặc đặc biệt khuyến 

khích đầu tƣ, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn 

thì thời gian ƣu đãi thuế TNDN đƣợc kéo dài hơn. 

Cũng theo Nghị định này, cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tƣ xây 

dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi 

trƣờng sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì đƣợc miễn, giảm thuế cho phần thu 

nhập tăng thêm do đầu tƣ này mang lại đƣợc miễn thuế tối đa là 4 năm và giảm 

50% số thuế phải nộp tối đa 7 năm tiếp theo. 

Ngoài ra, phần thu nhập có đƣợc từ thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ; cơ sở sản xuất kinh doanh có mức thu nhập bình quân 

tháng trong năm của ngƣời lao động dƣới mức lƣơng tối thiểu do Nhà nƣớc quy 

định; các cơ sở kinh doanh đáp ứng các tiêu chí về sử dụng lao động nữ do Nhà 

nƣớc quy định cũng đƣợc miễn thuế TNDN. 

Bên cạnh đó, NĐ 24/2007/NĐ-CP bãi bỏ các quy định về thuế thu nhập bổ 

sung và thuế chuyển lợi nhuận ra nƣớc ngoài. Đối với các doanh nghiệp, việc giảm 

mức thuế suất, miễn hoặc giảm mức thuế thu nhập, bãi bỏ thuế thu nhập bổ sung, 

thuế chuyển lợi nhuận ra nƣớc ngoài có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc điều 



 

chỉnh chính sách thuế của Nhà nƣớc đã tạo ra hành lang pháp lý mới thể hiện một 

cách rõ ràng tinh thần khuyến khích đầu tƣ kinh doanh, đánh dấu sự chuyển biến 

trong nhận thức về vai trò chủ yếu của thu nhập doanh nghiệp với ý nghĩa là nguồn 

tích luỹ mà các đơn vị kinh doanh cần phải có để không ngừng mở rộng đầu tƣ. 

Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12: Luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/1/2009 đã kế thừa Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành trƣớc đó và đã có 

những điều chỉnh theo xu hƣớng ngày càng có lợi cho các doanh nghiệp. Cụ thể: 

Thuế suất thuế TNDN đã giảm từ 28% xuống còn 25%; Tiếp tục áp dụng mức thuế 

suất 10% và 20% cho một số nhóm đối tƣợng và hoạt động đƣợc khuyến khích. 

Theo đó, mức thuế suất 10% đƣợc áp dụng trong thời hạn 15 năm đối với các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể 

thao, môi trƣờng; mức thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm đối với các doanh 

nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tƣ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân.  

Việc tiếp tục giảm mức thuế suất thuế TNDN từ 28% xuống còn 25% trong 

giai đoạn này của Nhà nƣớc đã thể hiện rõ quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp về vốn, về lợi nhuận để lại phục vụ cho việc tái đầu tƣ, mở rộng quy 

mô sản xuất kinh doanh… giúp doanh nghiệp có thêm tiềm lực để phát triển. Ngoài 

ra ƣu đãi về thuế suất (10% trong thời hạn 15 năm) cho các doanh nghiệp hoạt động 

trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, thể thao, môi trƣờng cũng 

đã có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy các tiến bộ trong các lĩnh vực này. 

Về các khoản thu nhập đƣợc miễn thuế TNDN, cũng giống nhƣ các Luật 

thuế trƣớc, Luật thuế TNDN năm 2008 có quy định các khoản thu nhập từ việc thực 

hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong 

thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại 

Việt Nam; Thu nhập là khoản tài trợ nhận đƣợc để sử dụng cho hoạt động giáo dục, 

nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội 

khác tại Việt Nam… thuộc diện thu nhập đƣợc miễn thuế TNDN. Việc cho các 

khoản thu nhập này đƣợc miễn thuế TNDN cũng là một định hƣớng cho các hoạt 

động nghiên cứu khoa học, sử dụng công nghệ sạch, công nghệ mới phát triển ở 

Việt Nam. 

Về các ƣu đãi miễn, giảm thuế, Luật thế TNDN năm 2008 tại Điều 14 có quy 

định: “Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tƣ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - 



 

xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập 

mới từ dự án đầu tƣ thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ, đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nƣớc, 

sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trƣờng đƣợc miễn thuế 

tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm 

tiếp theo. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tƣ tại địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn đƣợc miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế 

phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo”. Nhƣ vậy, các trƣờng hợp ƣu đãi, 

miễn thuế, giảm thuế đối với các lĩnh vực quan trọng, có vai trò then chốt trong thúc 

đẩy phát triển kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khó khăn 

và các hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và môi trƣờng 

vẫn luôn đƣợc chú trọng.  

Đặc biệt, Luật thuế TNDN năm 2008 có quy định mới về việc trích lập Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp đƣợc 

thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đƣợc trích tối đa 10% 

trên thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp. Phần thu nhập trƣớc thuế đƣợc trích lập để hình thành Quỹ này 

không phải tính thuế TNDN. Doanh nghiệp trích lập quỹ phải đảm bảo sử dụng và 

sử dụng đúng mục đích quỹ này. Nhƣ vậy, quy định về trích lập quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ thể hiện rõ sự khuyến khích của Nhà nƣớc đối với doanh nghiệp 

trong việc trích lập và sử dụng nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động khoa học 

và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp 

nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. 

Bên cạnh các quy định liên quan trong Luật thuế TNDN nói trên, trong năm 

2009, dƣới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới, Nghị quyết số 

30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách 

nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trƣởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã 

hội đã có các quy định liên quan đến thuế TNDN. Cụ thể là các quy định cho phép 

gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành 

nghề; giảm 30% số thuế TNDN quý 4 năm 2008 cho các doanh nghiệp có thu nhập 

từ các hoạt động sản xuất, gia công sợi, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng 



 

da, giầy (Thông tƣ 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính). Sang năm 

2009, tiếp tục giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2009 đối với thu nhập từ 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất, 

chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản, sản xuất một số vật tƣ, nguyên liệu thiết yếu là 

đầu vào sản xuất nông nghiệp (giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng 

dịch) và dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp (làm đất, thu hoạch, sơ 

chế). Đồng thời, số thuế TNDN phải nộp trong năm 2009 đƣợc gia hạn nộp thuế 

thêm thời hạn 9 tháng so với thời hạn nộp thuế của Luật quản lý thuế (Thông tƣ 

03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính). Các quy định trên đây đã 

góp phần giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp hoạt động 

trong các lĩnh vực nông nghiệp giải quyết đƣợc các khó khăn trƣớc mắt, tiếp tục 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện suy giảm kinh tế, từ đó, từng 

bƣớc vƣợt qua khó khăn, ổn định và phát triển, góp phần đƣa nền kinh tế vƣợt 

qua khủng hoảng. 

Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013: với 

nhiều nội dung đổi mới hứa hẹn sẽ có các tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế 

Việt Nam giai đoạn tới. Có đến 11 nhóm nội dung đƣợc đƣa vào sửa đổi, bổ sung 

trong Luật này, đó là: (1) Về khái niệm cơ sở thƣờng trú; (2) Về thu nhập chịu thuế; 

(3) Về thu nhập đƣợc miễn thuế; (4) Về xác định thu nhập tính thuế và chuyển lỗ 

đối với hoạt động chuyển nhƣợng bất động sản và một số khoản thu nhập mới phát 

sinh; (5) Về khoản chi đƣợc trừ và không đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN; (6) Về thuế suất; (7) Về ƣu đãi thuế; (8) Về ƣu đãi thuế đối với đầu tƣ mở 

rộng; (9) Về bổ sung quy định mức trích tối thiểu Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của doanh nghiệp nhà nƣớc; (10) Quy định cụ thể một số khoản thu nhập 

không đƣợc ƣu đãi thuế; (11) Về hiệu lực thi hành và xử lý đối với các trƣờng hợp 

đang đƣợc hƣởng ƣu đãi theo Luật hiện hành. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế TNDN sẽ đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục 

hành chính và tạo thuận lợi cho ngƣời nộp thuế và công tác quản lý thuế, khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tƣ, phát triển sản xuất, thu hút đầu tƣ qua đó sẽ có tác động 

tích cực đối với kinh tế - xã hội trong ngắn hạn cũng nhƣ trong dài hạn. Cụ thể là: 

Việc giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống mức 22% từ 1/1/2014 và 

quy định rõ lộ trình giảm xuống 20% từ 1/1/2016 sẽ đảm bảo tính cạnh tranh, hấp 

dẫn thu hút đầu tƣ so với các nƣớc trong khu vực (Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-



 

lai-xi-a: 25%; Phi-líp-pin: 30%) song không quá nhanh sẽ hạn chế tác động giảm 

thu ngân sách đột ngột, giảm bớt sức ép về cân đối ngân sách của những năm đầu 

khi áp dụng, ảnh hƣởng tới các nhiệm vụ chi NSNN, đồng thời không xáo trộn 

nhiều tới hệ thống chính sách ƣu đãi thuế.  

Việc giảm thuế suất thuế TNDN sẽ có tác động tích cực đến việc cải thiện 

môi trƣờng sản xuất kinh doanh, khuyến khích đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, góp 

phần thúc đẩy tăng trƣởng GDP của Việt Nam trong trung và dài hạn. Theo đó, số 

giảm thu NSNN là phần lợi nhuận tăng thêm của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp tăng thêm nguồn vốn để tái đầu tƣ, phát triển sản xuất từ đó tạo ra 

tăng trƣởng. Cụ thể là, ứng với mỗi 1% thuế suất giảm xuống thì sẽ làm tăng 

khoảng 0,2 điểm % GDP trong trung hạn và tăng khoảng 0,3 điểm % GDP trong 

dài hạn.  

Việc giảm thuế suất thuế TNDN cũng sẽ có tác dụng tích cực đối với nhiều 

ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà Việt Nam có lợi thế so sánh, có thị trƣờng 

tiêu thụ trong nƣớc và tiềm tăng xuất khẩu. Những ngành đƣợc hƣởng lợi nhiều từ 

việc giảm thuế suất là ngành sản xuất đồ uống không cồn, đồ may mặc, sợi, phƣơng 

tiện vận tải và phụ tùng, công nghiệp khai khoáng và khí đốt, truyền thông. Các 

doanh nghiệp lớn, có quy mô vốn đầu tƣ lớn sẽ đƣợc hƣởng lợi nhiều hơn từ việc 

giảm thuế suất so với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

Cùng với việc giảm thuế suất phổ thông từ 25% xuống 22% từ 1/1/2014, 

việc đề xuất áp dụng mức thuế suất 20% (thấp hơn mức thuế suất phổ thông) từ 

ngày 1/7/2013 cho các doanh nghiệp sử dụng dƣới 200 lao động làm việc toàn bộ 

thời gian và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng sẽ có tác dụng thúc đẩy 

và hỗ trợ cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa phát triển do đây là nhóm doanh 

nghiệp chiếm số lƣợng lớn, có vai trò là động lực cho tăng trƣởng kinh tế, tạo ra 

nhiều việc làm cho ngƣời lao động nhƣng cũng là đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng trƣớc 

các cú sốc, các biến động kinh tế vĩ mô bất lợi đồng thời vẫn đảm bảo không ảnh 

hƣởng lớn tới số thu NSNN do các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa này chỉ 

đóng góp 39% số thuế nộp ngân sách.  

Việc nới rộng tỷ lệ khống chế về chi phí quảng cáo, khuyến mại từ 10% lên 

15%, đồng thời rà soát loại bỏ một số khoản chi ra khỏi diện chi phí khống chế sẽ 

góp phần hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng chi cho quảng cáo, khuyến 

mại, qua đó hỗ trợ cho việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, nhất là trong bối 



 

cảnh kinh tế hội nhập hiện nay, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt 

hơn ở cả trong và ngoài nƣớc, doanh nghiệp cần phải tăng cƣờng quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, chiếm lĩnh thị trƣờng.  

Luật sửa đổi, bổ sung cũng quy định rõ căn cứ xét hƣởng ƣu đãi thuế là 

doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tƣ mới là sửa đổi có tính quan trọng, đảm bảo sự 

nhất quán giữa Luật Đầu tƣ và Luật thuế TNDN, hạn chế các vƣớng mắc phát sinh 

trong thực tiễn vừa qua. Đồng thời, Luật cũng đã bổ sung và quy định rõ chính sách 

ƣu đãi về thuế suất đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích và thu hút đầu tƣ. 

Việc bổ sung các quy định về thuế suất ƣu đãi và bổ sung quy định ƣu đãi về thời 

gian miễn thuế, giảm thuế sẽ có tác dụng khuyến khích và thu hút đầu tƣ mạnh mẽ 

vào các lĩnh vực mà Nhà nƣớc ƣu tiên phát triển, có tác động lan tỏa lớn đối với nền 

kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Việc quy định về thuế suất ƣu đãi đối 

với thu nhập của các tổ chức tài chính vi mô trong Luật sẽ có tác dụng to lớn về 

kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ cá nhân nâng cao năng lực, tự 

hoạt động để xoá đói nghèo do đây là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện 

một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có 

thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Thực hiện mức thuế suất ƣu đãi 10% đối 

với dự án đầu tƣ xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các 

đối tƣợng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở hiện hành sẽ góp phần tăng cƣờng an 

sinh xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở xã hội. Việc đề xuất áp 

dụng mức thuế suất ƣu đãi đối với thu nhập từ hoạt động báo in nhằm tháo gỡ khó 

khăn cho các cơ quan báo trong hoạt động báo in, tạo điều kiện giúp cơ quan báo có 

nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đƣợc giao. Việc luật hóa quy định về 

thuế suất ƣu đãi đối với thu nhập từ hoạt động xuất bản nhằm tháo gỡ khó khăn và 

tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản từng bƣớc phát triển, thực hiện tốt các nhiệm 

vụ chính trị trong lĩnh vực văn hoá, tƣ tƣởng của Đảng và Nhà nƣớc. Việc bổ sung 

khu công nghiệp vào diện đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế TNDN sẽ có tác động tới môi 

trƣờng đầu tƣ, thu hút doanh nghiệp đầu tƣ vào khu công nghiệp, từ đó góp phần 

thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào Việt Nam, bên cạnh đó cũng góp phần tạo 

thuận lợi trong công tác quản lý về môi trƣờng, lao động, an ninh, trật tự cũng nhƣ 

phát triển ngành công nghiệp theo định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc.  

Việc bổ sung quy định về ƣu đãi thuế đối với đầu tƣ mở rộng kèm theo các 

điều kiện, tiêu chí và mức ƣu đãi cụ thể sẽ có tác dụng khuyến khích doanh nghiệp 



 

đang hoạt động bỏ thêm vốn đầu tƣ hiệu quả cao bởi doanh nghiệp có thể tận dụng 

đƣợc thị phần, lợi thế thƣơng mại sẵn có, góp phần vào việc phân bổ nguồn lực có 

hiệu quả.  

Nhƣ vậy, là sắc thuế thuộc loại thuế trực thu, trực tiếp quản lý và điều tiết đối 

với các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nên 

Luật thuế TNDN đã có rất nhiều các quy định mang tính định hƣớng, điều tiết, 

khuyến khích đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh quan trọng, thiết yếu tại 

các địa bàn cần thiết và có tính hạn chế đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh 

chƣa thật cần thiết, gây tổn hại đến đời sống văn hóa, xã hội và môi trƣờng. Thực tế 

thực hiện Luật thuế TNDN qua các năm từ 1999 đến nay đã cho thấy, Luật thuế này 

đã có những đóng góp nhất định vào việc động viên các nguồn lực trong và ngoài 

bƣớc vào phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu, tạo môi trƣờng cạnh 

tranh lành mạnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý và đảm bảo cho nền 

kinh tế tăng trƣởng với tốc độ nhanh và ổn định. Cùng với các Luật thuế khác và 

các chính sách khác của Nhà nƣớc, Luật thuế TNDN đã có các tác động tích cực đối 

với việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền 

vững ở Việt Nam. 

3.3. Thuế thu nhập cá nhân 

Thuế TNCN hiện hành ở Việt Nam ra đời thay thế cho Thuế thu nhập đối 

với ngƣời có thu nhập cao trƣớc đây. Sắc thuế này đƣợc ban hành dƣới hình thức 

Luật theo Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/12/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2009, đến năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung số 26/2012/QH13 ngày 

22/11/2012 ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013. 

Luật thuế TNCN đƣợc ban hành nhằm thể chế hoá chủ trƣơng, đƣờng lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về lĩnh vực tài chính theo Nghị Quyết Đại hội 

Đảng IX và X. Đồng thời việc ban hành Luật thuế này nhằm tăng cƣờng công tác 

kiểm soát, phân phối thu nhập và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, xã hội. và hoàn thiện 

hệ thống chính sách thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập 

kinh tế quốc tế trong thời gian tới của Việt Nam. 

Quan điểm, mục tiêu chính khi xây dựng Luật thuế TNCN đƣợc xác định là:  

- Đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cƣ, góp 

phần hạn chế khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp dân cƣ trong xã hội.  



 

- Đảm bảo động viên một cách hợp lý thu nhập dân cƣ, khuyến khích mọi cá 

nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng.  

- Việc ban hành và áp dụng TNCN có tính đến những bƣớc đi phù hợp với 

tình hình nƣớc ta và thông lệ quốc tế; kế thừa có chọn lọc những quy định trong 

chính sách thuế hiện hành.  

- Đảm bảo huy động nguồn lực để Nhà nƣớc giải quyết tốt hơn các vấn đề 

xã hội.  

Với quan điểm, mục tiêu đó, các yêu cầu đƣợc đặt ra của Luật thuế TNCN 

là: nắm bắt thông tin về thu nhập của dân cƣ, từng bƣớc quản lý tiến tới kiểm soát 

thu nhập; phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng và Nhà nƣớc trong từng thời kỳ; Đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, 

minh bạch và công khai; Phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật của Việt Nam, 

phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Luật thuế TNCN hiện hành điều chỉnh đối với 10 loại thu nhập chịu thuế của 

cá nhân, bao gồm: thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; thu 

nhập từ đầu tƣ vốn; thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn; thu nhập từ chuyển nhƣợng 

bất động sản; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhƣợng quyền thƣơng mại; thu 

nhập từ trúng thƣởng; thu nhập từ quà tặng và thu nhập từ thừa kế.  

Theo quy định hiện hành, đối với thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công và thu 

nhập từ kinh doanh, các cá nhân đƣợc thực hiện giảm trừ một số khoản ra khỏi thu 

nhập tính thuế bao gồm giảm trừ gia cảnh (cho bản thân ngƣời nộp thuế và các cá 

nhân phụ thuộc thuộc trách nhiệm nuôi dƣỡng của ngƣời nộp thuế); giảm trừ các 

khoản bảo hiểm bắt buộc; giảm trừ các khoản đóng góp vì mục đích từ thiện, nhân 

đạo, khuyến học vào các tổ chức đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định của 

Chính phủ.  

Bên cạnh đó, Luật thuế còn quy định một số khoản phụ cấp, tiền thƣởng 

không phải tính thuế, 14 khoản thu nhập đƣợc miễn thuế trong đó có các khoản 

nhƣ: Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chƣa qua chế biến thành các sản phẩm khác 

hoặc chỉ qua sơ chế thông thƣờng; Phần tiền lƣơng làm việc ban đêm, làm thêm giờ 

đƣợc trả cao hơn so với tiền lƣơng làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định 

của pháp luật; Tiền lƣơng hƣu do Bảo hiểm xã hội chi trả; Thu nhập từ học bổng; 

Thu nhập từ bồi thƣờng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thƣờng 



 

tai nạn lao động, khoản bồi thƣờng nhà nƣớc và các khoản bồi thƣờng khác theo 

quy định của pháp luật; Thu nhập nhận đƣợc từ quỹ từ thiện đƣợc cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, 

nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận; Thu nhập nhận đƣợc từ nguồn viện trợ 

nƣớc ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dƣới hình thức Chính phủ và phi Chính 

phủ đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. 

Ngoài ra, Luật thuế TNCN còn quy định giảm thuế TNCN trong trƣờng hợp 

ngƣời nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh 

hƣởng đến khả năng nộp thuế. Số thuế đƣợc xét giảm tƣơng ứng với mức độ thiệt 

hại nhƣng không vƣợt quá số thuế phải nộp. 

Trong quá trình thực hiện Luật thuế TNCN, Quốc hội và Chính phủ đã có 

các nghị quyết, quyết định về việc miễn thuế, giãn nộp thuế TNCN vào các năm 

2009, 2010, 2011,2012 để đảm bảo chính sách thuế phù hợp với điều kiện kinh tế, 

xã hội trong từng thời gian cụ thể. 

Các quy định trong Luật thuế TNCN và các chính sách liên quan nêu trên 

đã có các tác dụng nhất định trong việc huy động nguồn thu cho NSNN, điều tiết 

thu nhập và đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các cá nhân; 

khuyến khích làm giàu hợp pháp; hạn chế chênh lệch giàu nghèo; góp phần thực 

hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nƣớc trên khía cạnh công bằng và an 

sinh xã hội. 

Qua gần 6 năm thực hiện, với những quy định mới, sự cố gắng nỗ lực của cơ 

quan quản lý thuế và các ngành, các cấp, Luật thuế TNCN đã đạt đƣợc một số kết 

quả quan trọng, cơ bản đáp ứng đƣợc mục tiêu, yêu cầu đề ra.  

3.4. Thuế Tiêu thụ đặc biệt 

Thuế TTĐB là loại thuế gián thu, áp dụng đối với một số loại hàng hóa, dịch 

vụ mà Nhà nƣớc cần điều tiết thu nhập và định hƣớng sản xuất, tiêu dùng theo các 

mục tiêu chính sách dài hạn. Tuy cũng là thuế tiêu dùng nhƣ thuế GTGT nhƣng 

thuế TTĐB lại có tác dụng điều tiết cao hơn so với thuế GTGT vì phạm vi đánh 

thuế chỉ tập trung vào một số ít hàng hóa, dịch vụ cần điều tiết và mức điều tiết 

thƣờng cao hơn nhiều so với thuế GTGT. Thuế TTĐB là một trong những công cụ 

kinh tế để nhà nƣớc điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cƣ có thu nhập cao, 

hƣớng dẫn tiêu dùng hợp lý. Thông qua việc thu thuế TTĐB, Nhà nƣớc có thể định 

hƣớng tiêu dùng xã hội, huy động một bộ phận thu nhập của những đối tƣợng có 



 

khả năng tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ không thiết yếu, không khuyến khích tiêu 

dùng vào NSNN để sử dụng cho những mục tiêu công cộng, góp phần đảm bảo 

công bằng xã hội.  

Ở nƣớc ta, Luật Thuế TTĐB lần đầu tiên đƣợc ban hành vào năm 1990 

trong chƣơng trình cải cách thuế giai đoạn I. Luật Thuế TTĐB năm 1990 đƣợc 

Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 30/6/1990, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/10/1990. Luật thuế này đánh vào 6 mặt hàng sản xuất trong nƣớc 

là: thuốc hút; rƣợu; bia các loại; pháo; bài lá và vàng mã. Luật sửa đổi, bổ sung 

Luật Thuế TTĐB đƣợc Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 

05/7/1993, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/1993 đã thu hẹp diện các mặt hàng 

chịu thuế xuống còn 4 loại hàng hoá chịu thuế là thuốc lá điếu; rƣợu; bia và pháo 

(bỏ mặt hàng bài lá và vàng mã). 

Lần sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TTĐB vào năm 1995 đánh dấu một bƣớc 

phát triển trong quá trình hoàn thiện pháp luật thuế TTĐB, thể hiện ở chỗ đạo luật 

này đã mở rộng diện các mặt hàng chịu thuế TTĐB và đánh vào những hàng hoá 

không chỉ sản xuất trong nƣớc mà còn đánh cả vào hàng hoá xuất khẩu. Cụ thể, 

theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TTĐB năm 1995, các mặt hàng chịu thuế bao 

gồm: thuốc lá điếu; rƣợu; bia; pháo; xăng và ôtô nhập khẩu từ 24 chỗ ngồi trở 

xuống. Xăng và ôtô nhập khẩu từ 24 chỗ ngồi trở xuống là những mặt hàng mới 

đƣợc đƣa vào danh mục mặt hàng chịu thuế TTĐB.  

Đến năm 1998, Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ Ba đã thông qua Luật Thuế 

TTĐB mới thay thế Luật năm 1990 và các Luật sửa đổi, bổ sung năm 1993 và 

1995. Luật mới này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. So với Luật Thuế 

TTĐB cũ, Luật năm 1998 đã bỏ mặt hàng pháo nhƣng đƣa thêm ba nhóm hàng hoá 

khác vào danh mục mặt hàng chịu thuế đó là điều hoà nhiệt độ có công suất từ 

90.000 BTU trở xuống; bài lá; vàng mã, hàng mã (bài lá; vàng mã là 2 mặt hàng đã 

từng là đối tƣợng chịu thuế theo Luật năm 1990). Điểm nổi bật của Luật năm 1998 

so với Luật cũ là đã đƣa dịch vụ không thiết yếu vào danh mục đối tƣợng chịu thuế 

TTĐB, theo đó có bốn nhóm dịch vụ phải chịu thuế là kinh doanh vũ trƣờng, mát-

xa, ka-ra-ô-kê; kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót; kinh doanh vé đặt 

cƣợc đua ngựa, đua xe và kinh doanh gôn bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn. 

Tại kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XI, ngày 17/6/2003, Luật Thuế TTĐB 

năm 1998 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. 



 

Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung lần này là sửa đổi về đối 

tƣợng chịu thuế, vẫn theo hƣớng mở rộng đối tƣợng chịu thuế TTĐB. Luật sửa đổi, 

bổ sung năm 2003 đƣa thêm dịch vụ kinh doanh xổ số và loại hình kinh doanh dịch 

vụ giải trí có đặt cƣợc phải chịu thuế. Theo đó, thuế TTĐB không chỉ đánh vào hoạt 

động "kinh doanh vé đặt cƣợc đua ngựa, đua xe" mà đánh vào tất cả các loại hình 

"kinh doanh giải trí có đặt cƣợc". 

Ngày 29/11/2005, Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ Tám đã thông qua Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. 

Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung lần này không mở rộng đối tƣợng chịu thuế mà 

chỉ sửa đổi mức thuế suất của từng mặt hàng cho phù hợp với các nguyên tắc khi 

Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO. 

Ngày 14/11/2008, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XII đã thông qua Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiều nội dung đổi mới. 

- Về Đối tƣợng chịu thuế: bổ sung ôtô dƣới 12 chỗ ngồi vừa chở ngƣời, vừa 

chở hàng; xe môtô có dung tích xilanh trên 125 phân khối; tàu bay và du thuyền (trừ 

tàu bay, du thuyền sử dụng cho vận chuyển hàng hoá, hành khách và khách du lịch) 

vào đối tƣợng chịu thuế TTĐB.  

- Về Đối tƣợng không chịu thuế: bổ sung tàu bay và du thuyền sử dụng cho 

mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch không 

thuộc diên chịu thuế TTĐB; Các loại xe ôtô dƣới 24 chỗ ngồi nhƣng đƣợc sử dụng 

cho mục đích chuyên dùng nhƣ: xe cứu thƣơng, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; Xe 

ôtô thiết kế có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở đƣợc từ 24 ngƣời trở lên (xe buýt 

nội thành và liên tỉnh, xe buýt vận chuyển khách trong sân bay, nhà ga) không 

chịu thuế TTĐB. 

- Về thuế suất Thuế TTĐB: Theo các cam kết khi gia nhập WTO và bảo đảm 

phù hợp với thực tiễn, Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 có các quy định về thuế 

suất thống nhất hơn đối với các mặt hàng nhƣ thuốc lá, bia, rƣợu nhằm bảo đảm sự 

minh bạch của chính sách và chống gian lận trong thực hiện. Đối với mặt hàng ôtô: 

Đối với xe ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, quy định mức thuế suất phân biệt theo dung 

tích xi lanh với nguyên tắc dung tích xi lanh lớn hơn sẽ phải chịu mức thuế suất cao 

hơn. Đối với loại xe ôtô sử dụng nhiên liệu hỗn hợp (xăng kết hợp với điện, năng 

lƣợng sinh học), bổ sung thêm một dòng riêng trong Biểu thuế TTĐB với mức thuế 

suất bằng 70% mức thuế suất áp dụng đối với ôtô cùng loại; Đối với loại xe ôtô 



 

chạy hoàn toàn bằng năng lƣợng sinh học, bổ sung thêm một dòng riêng trong Biểu 

thuế TTĐB với mức thuế suất bằng 50% mức thuế suất áp dụng đối với ôtô cùng 

loại. Đối với loại xe ôtô chạy bằng điện, quy định mức thuế suất cụ thể: loại từ 9 chỗ 

ngồi trở xuống mức thuế suất là 25%; Loại chở ngƣời từ 10 đến dƣới 16 chỗ ngồi 

mức thuế suất là 15%; Loại chở ngƣời từ 16 đến dƣới 24 chỗ ngồi mức thuế suất là 

10%; Xe thiết kế vừa chở ngƣời vừa chở hàng (có từ hai hàng ghế trở lên) là 10%.  

- Về miễn giảm thuế: Về nội dung này, Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 

kế thừa quy định của Luật hiện hành nhằm tạo điều kiện chia sẻ rủi ro với ngƣời 

nộp thuế khi gặp khó khăn khách quan do thiên tai, hỏa hoạn.  

Sau gần 6 năm thực hiện, Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 cơ bản đã đáp 

ứng đƣợc các mục tiêu chính đề ra, có các tác động nhất định đến việc thực hiện 

mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, cụ thể: 

- Thuế TTĐN đã góp phần hƣớng dẫn sản xuất, tiêu dùng theo định hƣớng 

của Nhà nƣớc. Đối tƣợng chịu thuế chủ yếu là những loại hàng hoá, dịch vụ mà 

Nhà nƣớc không khuyến khích hoặc hạn chế tiêu dùng nhƣ thuốc lá, rƣợu, bia, kinh 

doanh vũ trƣờng hoặc hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nƣớc cần điều tiết nhƣ ôtô, xe 

máy, xăng, kinh doanh sân gôn... phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của nƣớc ta 

cũng nhƣ thông lệ quốc tế.  

- Thuế TTĐB đã đáp ứng yêu cầu phục vụ cho tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế thông qua việc quy định thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa sản xuất 

trong nƣớc và hàng hóa nhập khẩu, bãi bỏ các quy định về những ƣu đãi đối với các 

mặt hàng sản xuất trong nƣớc nhƣ ôtô, thuốc lá...  

3.5. Thuế tài nguyên 

Ngày 30/03/1990, để khuyến khích việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 

nguyên tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, Hội đồng Nhà 

nƣớc đã công bố Pháp lệnh Thuế tài nguyên. Đến năm 1998, để thích ứng với tình 

hình mới, Pháp lệnh thuế tài nguyên sửa đổi số 05 ngày 16/04/1998 đã sửa đổi một 

số điều của Pháp lệnh năm 1990. Đến ngày 25/11/2009, Quốc hội khóa 12, kỳ họp 

thứ 6 đã thông qua Luật thuế Tài nguyên (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2010) 

thay thế cho Pháp lệnh Thuế tài nguyên.  

Thuế tài nguyên đƣợc đánh vào các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác 

tài nguyên bao gồm các hoạt động khai thác khoáng sản kim loại và không kim loại, 

dầu thô, khí đốt, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nƣớc tự nhiên và các 



 

loại tài nguyên thiên nhiên khác. Luật Thuế Tài nguyên năm 2009 cũng có các quy 

định về miễn, giảm thuế, trong đó có các trƣờng hợp miễn thuế đối với nƣớc thiên 

nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh 

hoạt; miễn thuế đối với nƣớc thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ 

nghiệp, diêm nghiệp; nƣớc thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ 

sinh hoạt. 

Tài nguyên là tài sản quan trọng của quốc gia và hầu hết là tài nguyên không 

tái tạo đƣợc cần đƣợc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có 

hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, phát triển 

kinh tế bền vững trong mối quan hệ hài hoà với giải quyết vấn đề xã hội và môi 

trƣờng trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. Có thể thấy, các hoạt động khai thác tài nguyên 

thiên nhiên đã ít nhiều gây ra các tổn hại nhất định đến môi trƣờng thiên nhiên và 

cuộc sống con ngƣời vì vậy cần thiết phải có chính sách thuế điều tiết đối với các 

hoạt động này. Việc ban hành và áp dụng thuế tài nguyên đã có tác động tích cực 

đối với các tổ chức, cá nhân có khai thác, sử dụng tài nguyên, góp phần tạo ý thức 

khai thác và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, tạo nguồn 

thu cho NSNN. Nhƣ vậy, thuế tài nguyên là một trong những công cụ tài chính thể 

hiện vai trò sở hữu nhà nƣớc đối với tài nguyên quốc gia và thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các tổ chức, 

cá nhân. Quá trình thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên trƣớc đây và Luật thuế Tài 

nguyên mới đây đã góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hợp 

lý, có hiệu quả, bảo vệ môi trƣờng và bảo đảm nguồn thu cho NSNN. Cụ thể: 

- Về mục tiêu sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên: Thể hiện 

ở mức thuế suất thuế tài nguyên đƣợc phân biệt theo từng nhóm, loại tài nguyên; 

mức thuế suất từ 0% (đối với nƣớc thiên nhiên phục vụ các ngành nông, lâm, ngƣ, 

diêm nghiệp và sinh hoạt) đến 20%, 30%, 40% (đối với tài nguyên, khoáng sản quý 

hiếm) đã góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác tài nguyên theo hƣớng khai thác, 

sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên nhất là đối với các tài nguyên quý 

hiếm, tài nguyên không tái tạo (dầu khí, than, đá,...). 

- Thuế tài nguyên là một công cụ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc tăng cƣờng công tác quản lý, giám sát quá trình hoạt động khai thác tài 

nguyên theo quy định của pháp luật, đƣợc sử dụng đồng thời với các công cụ quản 

lý khác nhƣ cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên. 



 

3.6. Thuế Bảo vệ môi trường 

Luật thuế Bảo vệ môi trƣờng đƣợc Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 8 thông 

qua ngày 15/11/2010 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Đây là Luật 

thuế hoàn toàn mới ở Việt Nam. Trƣớc khi có Luật thuế này, Việt Nam chƣa có một 

sắc thuế riêng về bảo vệ môi trƣờng để thu vào hàng hoá khi sử dụng gây ô nhiễm 

môi trƣờng nhằm hạn chế sản xuất và tiêu dùng hàng hóa loại này. Mặc dù vậy, 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành và thực thi nhiều biện pháp tài chính nhằm 

khuyến khích nhà đầu tƣ tham gia trực tiếp các hoạt động xử lý ô nhiễm môi 

trƣờng, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên và huy động một 

phần đóng góp của đối tƣợng xả thải vào việc khôi phục môi trƣờng. Các biện pháp 

này đƣợc thực hiện trong một số loại thuế nhƣ thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông 

nghiệp, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thông 

qua các khoản phí, lệ phí thu đối với các hoạt động liên quan tới môi trƣờng nhƣ: 

Phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải, phí bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác 

khoáng sản, phí bảo vệ môi trƣờng đối với chất thải rắn. Các sắc thuế và các khoản 

phí, lệ phí này đã có đóng góp không nhỏ vào việc bảo vệ môi trƣờng thiên nhiên ở 

Việt Nam thời gian qua tuy nhiên vẫn chƣa đáp ứng đƣợc các đòi hỏi của thực tế. 

Để phát huy hơn nữa vai trò của công cụ thuế trong vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng, Luật thuế Bảo vệ môi trƣờng đã ra đời. Theo Luật này, đối tƣợng chịu thuế 

bảo vệ môi trƣờng bao gồm: xăng, dầu, mỡ nhờn; than đá; dung dịch hydro-chloro-

fluoro-carbon (HCFC - nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất 

lạnh); túi ni lông thuộc diện chịu thuế (là loại túi, bao bì đƣợc làm từ màng nhựa 

đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp); thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử 

dụng; thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng; thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại 

hạn chế sử dụng; thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng. 

Ngƣời nộp thuế bảo vệ môi trƣờng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, 

nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tƣợng chịu thuế nói trên; trƣờng hợp ủy thác nhập 

khẩu hàng hóa thì ngƣời nhận ủy thác nhập khẩu là ngƣời nộp thuế; trƣờng hợp tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không 

xuất trình đƣợc chứng từ chứng minh hàng hóa đã đƣợc nộp thuế bảo vệ môi trƣờng 

thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là ngƣời nộp thuế. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Các quy định về thu phí 

xăng, dầu tại Pháp lệnh về phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể 

từ ngày Luật này có hiệu lực. 



 

Nhƣ vậy, có thể thấy, Luật thuế bảo vệ môi trƣờng là một trong những sắc 

thuế đƣợc xây dựng để hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của nƣớc ta với mục 

tiêu thu thuế vào các đối tƣợng gây ô nhiễm môi trƣờng nhằm bảo vệ môi trƣờng 

sinh thái, góp phần thay đổi nhận thức của con ngƣời đối với môi trƣờng, tạo thêm 

nguồn lực để khôi phục môi trƣờng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững gắn liền 

với nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng theo xu hƣớng phát triển của thế giới.  

3.7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp đƣợc Quốc hội ban hành ngày 10/7/1993, 

áp dụng từ 1/1/1994, thay thế Pháp lệnh thuế nông nghiệp trƣớc đây.  

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đánh vào việc sử dụng nguồn lực tài nguyên 

đất đai của quốc gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng trọt, 

đất có mặt nƣớc nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng trồng... Đất đƣợc giao quyền sử dụng 

đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế.  

Việc đánh thuế sử dụng đất nông nghiệp ngoài mục tiêu tạo nguồn thu cho 

NSNN còn có mục tiêu khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, tạo nguồn kinh phí cho 

việc gìn giữ và bảo vệ nguồn đất đai từ thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng... 

Năm 2003, Quốc hội khóa 11 đã có Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 

17/06/2003 thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến 

năm 2010. Đến năm 2010, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 12 họp ngày 

24/11/2010 đã thông qua Nghị quyết số 55/2010/QH12 về tiếp tục miễn, giảm thuế 

sử dụng đất nông nghiệp cho một số trƣờng hợp từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 

31/12/2020.  

3.8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) ở Việt Nam hiện nay đƣợc 

ban hành thay thế cho Pháp lệnh thuế nhà đất.  

Pháp lệnh thuế nhà, đất đƣợc UBTVQH thông qua ngày 03/7/1992, đƣợc sửa 

đổi, bổ sung một số điều năm 1994, quy định về điều tiết nguồn thu đối với đất phi 

nông nghiệp. Pháp lệnh này bƣớc đầu đặt cơ sở cho việc tăng cƣờng quản lý tình 

hình sử dụng đất đai để ở, để xây dựng công trình, khuyến khích sử dụng đất tiết 

kiệm, có hiệu quả, động viên đóng góp của ngƣời sử dụng đất vào NSNN, tăng 

cƣờng nguồn lực cho ngân sách địa phƣơng. Tuy nhiên, qua hơn 15 năm thực hiện, 

đến nay, trƣớc những bất cập phát sinh trong quản lý, điều tiết việc sử dụng đất, 

nhiều quy định của Pháp lệnh đã không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần sửa đổi, 



 

bổ sung cho phù hợp với Luật đất đai năm 2003; nguồn thu NSNN từ thuế chƣa 

tƣơng xứng với giá trị đất đai; đặc biệt, chƣa thể hiện vai trò điều tiết, quản lý của 

Nhà nƣớc trong vận hành nền kinh tế thị trƣờng.  

Ngày 17/6/2010, Quốc hội đã thông qua Luật số 48/2010/QH12 về thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 sẽ 

thay thế Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1994. 

Luật thuế SDĐPNN quy định đối tƣợng chịu thuế SDĐPNN là đất ở tại 

nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và những loại 

đất phi nông nghiệp không chịu thuế nhƣng lại đƣợc sử dụng vào mục đích kinh 

doanh. Luật cũng quy định bảy loại đất không chịu thuế, trong đó có đất của cơ sở 

tôn giáo; đất nghĩa trang; đất sông rạch, mặt nƣớc chuyên dùng; đất đình, đền, 

miếu am, từ đƣờng, nhà thờ họ; đất trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc 

phòng, an ninh. 

Nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất đai, luật quy định mức thuế suất nhƣ 

sau: diện tích trong hạn mức có thuế suất 0,03%; vƣợt không quá ba lần hạn mức 

0,07%; vƣợt trên ba lần hạn mức 0,15%. Đất sử dụng không đúng mục đích, chƣa 

sử dụng chịu thuế suất 0,15%. Luật cũng nêu rõ: hạn mức giao đất ở mới sẽ đƣợc 

UBND tỉnh ban hành sau này và áp dụng kể từ ngày Luật có hiệu lực. Việc áp dụng 

hạn mức giao đất cũ, mới sẽ đƣợc tính theo hƣớng có lợi cho ngƣời đóng thuế.  

Một điểm mới đáng lƣu ý là Luật thuế SDĐPNN quy định thu mức thuế suất 

0,2% và không áp dụng hạn mức đối với đất lấn chiếm. Đồng thời khẳng định rõ: 

việc thu thuế đối với đất lấn chiếm không phải là căn cứ công nhận quyền sử dụng 

đất hợp pháp của ngƣời nộp thuế đối với diện tích đất lấn chiếm. 

Ngoài ra, trƣờng hợp đất của dự án đầu tƣ phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu 

tƣ đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chƣa sử dụng và đƣợc áp 

dụng mức thuế suất 0,03%. Cùng chịu mức thuế suất này còn có đất ở nhà nhiều 

tầng, nhà chung cƣ, công trình ngầm; đất sản xuất, đất kinh doanh phi nông nghiệp 

và đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh. 

 



 

Phụ lục 2 

GDP CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA THEO GIÁ HIỆN HÀNH 

ĐVT: Triệu đô la Mỹ 

 2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR 2256903 4991256 5930529 7321935 8227103 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ) Hong 

Kong SAR (China) 
181570 214046 228696 248726 263259 

Đặc khu HC Ma - cao (TQ)  

Macao SAR (China) 
11793 21313 28360 36797 43582 

Nhật Bản - Japan 4571876 5035142 5495379 5896795 5961066 

Hàn Quốc - Korea, Republic of 844863 834060 1014890 1114472 1129598 

Mông Cổ - Mongolia 2523 4584 6200 8761 10271 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây - Brunei Darussalam 9531 10732 12370 16360 16954 

Cam-pu-chia - Cambodia 6293 10402 11242 12830 14038 

Đông Ti-mo - Timor-Leste 479 827 934 1128 1293 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 285869 539580 709191 846341 878043 

Lào - Lao, PDR 2736 5833 7181 8254 9418 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 143533 202251 247534 289259 305033 

Phi-li-pin - Philippines 103066 168334 199589 224095 250182 

Xin-ga-po - Singapore 125429 188830 231697 265622 276520 

Thái Lan - Thailand 176352 263711 318908 345672 365966 

Việt Nam - Vietnam 57647 99826 110686 133251 171193 

Bắc Âu - Northern Europe 

Đan Mạch - Denmark 257676 310545 313176 333664 315163 

Ê-xtô-ni-a - Estonia 13902 19416 19045 22542 22376 

Phần Lan - Finland 195778 239383 236706 262289 247387 

Ai-xơ-len - Iceland 16286 12115 12565 14046 13579 

Ai-len - Ireland 202578 225443 209387 226035 210636 

Lát-vi-a - Latvia 16042 25876 24010 28480 28373 

Li-tu-a-ni-a (Lít-va) - Lithuania (Litva) 25962 36846 36306 42872 42344 

Na Uy - Norway 304060 378849 421236 491211 500030 

Thụy Điển - Sweden 370580 405783 462903 536293 523942 

Vƣơng quốc Anh - United Kingdom 2321359 2208003 2285562 2478931 2475782 

Tây Âu 

Áo - Austria 304984 383734 377680 415984 394454 

Bỉ - Belgium 377350 473255 471151 513319 482951 

Pháp - France 2136556 2619687 2565039 2782211 2611200 

Đức - Germany 2766254 3298219 3304439 3628110 3425928 

Lúc-xăm-bua - Luxembourg 37643 49421 52053 58010 55143 

Mô-na-cô - Monaco 4280 5558 5351 6075  

Hà Lan - Netherlands 638471 796333 777158 832755 770060 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 3 

TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƢỚC 

ĐVT: % 

 2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR 11,30 9,20 10,40 9,30 7,80 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 

Hong Kong SAR (China) 
7,39 -2,46 6,79 4,85 1,50 

Đặc khu HC Ma- cao (TQ) Macao 

SAR (China) 
8,56 1,71 27,50 21,82 9,95 

Nhật Bản - Japan 1,30 -5,53 4,65 -0,57 1,96 

Hàn Quốc - Korea, Republic of 3,96 0,32 6,32 3,68 2,04 

Mông Cổ - Mongolia 7,25 -1,27 6,37 17,51 12,28 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây - Brunei Darussalam 0,39 -1,77 2,60 2,21 2,15 

Cam-pu-chia - Cambodia 13,25 0,09 5,96 7,07 7,26 

Đông Ti-mo - Timor-Leste 6,54 12,77 9,49 12,03 0,59 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 5,69 4,63 6,22 6,49 6,23 

Lào - Lao, PDR 7,11 7,50 8,53 8,04 8,20 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 5,33 -1,51 7,43 5,13 5,64 

Phi-li-pin - Philippines 4,78 1,15 7,63 3,64 6,81 

Xin-ga-po - Singapore  7,37 -0,79 14,78 5,16 1,32 

Thái Lan - Thailand 4,60 -2,33 7,81 0,08 6,49 

Việt Nam - Vietnam 7,55 5,40 6,42 6,24 5,25 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 4 

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƢỜI CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƢỚC 

THEO GIÁ HIỆN HÀNH 

ĐVT: Triệu đô la Mỹ  

 2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR  1731 3749 4433 - 5447 6091 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 

Hong Kong SAR (China) 
26650 30697 32558 35173 36796 

Đặc khu HC Ma Cao (TQ) 

Macao SAR (China) 
25190 40860 53046 67359 78275 

Nhật Bản - Japan 35781 39473 43118 46135 46731 

Hàn Quốc - Korea, Republic of 17551 16959 20540 22388 22590 

Mông Cổ - Mongolia 999 1715 2286 3181 3673 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây - Brunei Darussalam 25914 27212 30880 40244 41127 

Cam-pu-chia - Cambodia 471 735 783 878 944 

Đông Ti Mo - Timor-Leste 487 745 818 960 1068 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 1273 2272 2947 3471 3557 

Lào - Lao, PDR 472 931 1123 1266 1417 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 5554 7278 8754 10058 10432 

Phi-li-pin - Philippines 1201 1832 2136 2358 2587 

Xin-ga-po - Singapore 29403 37860 45639 51242 52052 

Thái Lan - Thailand 2690 3979 4803 5192 5480 

Việt Nam - Vietnam 700 1160 1273 1517 1749 

Bắc Âu - Northern Europe 

Đan Mạch - Denmark 47547 56227 56452 59898 56364 

Ê-xtô-ni-a - Estonia 10289 14506 14246 16886 16833 

Phần Lan - Finland 37319 44838 44134 48678 45694 

Aỉ-xơ-len - Iceland 54885 38039 39507 44031 42339 

Ai-len - Ireland 48698 49708 45917 49387 45921 

Lát-vi-a - Latvia 7165 12082 11447 13827 13947 

Li-tu-a-ni-a (Lít-va) - Lithuania (Litva) 7814 11649 11722 14158 14172 

Na Uy - Norway 65767 78457 86156 99173 99636 

Thụy Điển - Sweden 41041 43640 49360 56755 55040 

Vƣơng quốc Anh - United Kingdom 38441 35476 36425 39186 38920 

Tây Âu - Western Europe 

Áo - Austria 37067 45872 45017 49485 46792 

BỈ - Belgium 36011 43834 43242 46464 43399 

Pháp - France 33819 40488 39443 42560 39746 

Đức - Germany 33543 40270 40408 44355 42597 

Lúc-xăm-bua - Luxembourg 80925 99282 102679 111913 103858 

Mô-na-cô - Monaco 126599 153042 145230 163026  

Hà Lan - Netherlands 39122 48174 46773 49886 45960 

Thụy Sĩ - Switzerland 51734 65790 70370 83087 78928 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 5 

TỶ TRỌNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

VÀ MỘT SỐ NƢỚC TRONG GDP 

ĐVT : % 

 
2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á-EastAsia 

CHND Trung Hoa - China, PR 12,1 10,3 10,1 10,0 10,1 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 

Hong Kong SAR (China) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nhật Bản - Japan 1,2 1,2 1,2 1,2  

Hàn Quốc - Korea, Republic  3,3 2,8 2,6 2,7 2,6 

Mông Cổ - Mongolia 22,1 19,6 16,2 14,5 17,1 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây -Brunei Darussalam 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 

Cam-pu-chia - Cambodia 32,4 35,7 36,0 36,7 35,6 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 13,1 15,3 15,3 14,7 14,4 

Lào - Lao, PDR 36,2 35,0 32,7 29,5 28,0 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 8,3 9,2 10,4 11,8 10,1 

Phi-li-pin - Philippines  12,7 13,1 12,3 12,7 11,8 

Xin-ga-po - Singapore  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Thái Lan - Thailand 10,3 11,5 12,4 13,3 12,3 

Đông Ti Mo - Timor-Leste 28,8 20,5 20,3 16,7  

Việt Nam - Vietnam 19,3 19,2 18,9 20,1 19,7 

Bắc Âu - Northern Europe 

Đan Mạch - Denmark  1,3 1,0 1,4 1,4 1,4 

Phần Lan - Finland 2,8 2,8 2,9 2,9 2,7 

Ai-len - Ireland 1,8 1,1 1,5 1,9 1,6 

Na Uy - Norway  1,6 1,4 1,7 1,4 1,2 

Thụy Điển - Sweden  1,2 1,6 1,7 1,7 1,6 

Vƣơng quốc Anh - United Kingdom 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Tây Âu - Western Europe 

Áo - Austria  1,5 1,4 1,5 1,7 1,6 

Bỉ - Belgium 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 

Pháp - France 2,0 1,5 1,8 1,9 2,0 

Đức - Germany 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Hà Lan - Netherlands 1,9 1,5 1,8 1,6 1,7 

Lúc-xăm-bua - Luxembourg  0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Thụy Sĩ - Switzerland 1,5 0,9 0,8 0,8 0,7 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 6 

TỶ TRỌNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM 

VÀ MỘT SỐ NƢỚC TRONG GDP 

ĐVT: % 

 2005 2009 2010 2011 2012 

Châu Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR  47,4 46,2 46,7 46,6 45,3 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 

Hong Kong SAR (China) 
8,7 7,1 7,1 7,0 7,1 

Đặc khu HC Ma Cao (TQ) 

Macao SAR (China) 
15,2 10,9 7,4 6,4  

Nhật Bản - Japan 28,1 25,9 27,5 26,2  

Hàn Quốc - Korea, Republic of 37,7 36,8 38,8 39,3 39,1 

Mông Cổ - Mongolia 36,2 33,0 37,5 36,3 32,9 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây - Brunei Darussalam 71,6 65,4 66,8 71,7 71,1 

Cam-pu-chia - Cambodia 26,4 23,1 23,3 23,5 24,3 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 46,5 4 7,7 47,0 47,1 46,9 

Lào - Lao, PDR 24,6 26,7 31,8 34,8 36,2 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 46,4 41,0 41,2 40,4 40,8 

Phi-li-pin - Philippines 33,8 31,7 32,6 31,3 31,1 

Xin-ga-po - Singapore 31,6 27,4 27,5 26,7 26,7 

Thái Lan - Thailand 44,0 43,3 44,7 43,0 43,6 

Đông Ti Mo - Timor-Leste 10,6 21,3 21,4 26,3  

Việt Nam - Vietnam 38,1 37,4 38,2 37,9 38,6 

Bắc Âu - Northern Europe 

Đan Mạch - Denmark 25,4 22,3 21,7 22,3 21,8 

Phần Lan - Finland 32,1 27,5 28,2 27,1 26,0 

Ai-len - Ireland 32,2 27,5 26,7 28,2 27,6 

Li-tu-a-ni-a (Lít-va) - Lithuania (Litva) 32,9 26,9 28,2   

Na Uy - Norway 42,8 38,8 39,3 41,6 42,0 

Thụy Điển - Sweden 27,9 24,6 26,9 26,1 25,2 

Vƣơng quốc Anh - United Kingdom 23,6 21,3 21,5 21,5 20,6 

Tây Âu - Western Europe 

Áo - Austria 30,2 28,8 28,7 28,7 28,6 

Bỉ - Belgium 24,4 22,3 22,5 22,3 21,8 

Pháp - France 21,0 19,4 18,9 18,9 18,8 

Đức - Germany 29,3 27,8 30,2 30,7 30,5 

Hà Lan - Netherlands 24,1 24,2 23,8 24,5 24,3 

Lúc-xăm-bua - Luxembourg 17,4 13,6 13,2 12,9 12,9 

Thụy Sĩ - Switzerland 26,4 25,9 26,3 26,9 26,8 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 7 

TỶ TRỌNG NGÀNH DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM 

VÀ MỘT SỐ NƢỚC TRONG GDP 

ĐVT: % 

 2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR  40,5 43,4 43,2 43,4 44,6 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 

Hong Kong SAR (China) 
91,3 92,8 92,8 93,0 92,9 

Đặc khu HC Ma Cao (TQ) 

Macao SAR (China) 
84,8 89,1 92,6 93,6  

Nhật Bản - Japan 70,7 72,9 71,4 72,7  

Hàn Quốc - Korea, Republic of 59,0 60,4 58,5 58,0 58,2 

Mông Cổ - Mongolia 41,7 47,4 46,3 49,2 50,0 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây - Brunei Darussalam 27,5 33,7 32,5 27,7 28,2 

Cam-pu-chia - Cambodia 41,2 41,3 40,7 39,8 40,1 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 40,3 37,1 37,7 38,2 38,6 

Lào - Lao, PDR 39,2 38,3 35,5 35,7 35,8 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 45,5 49,8 48,5 47,8 49,1 

Phi-li-pin - Philippines 53,5 55,2 55,1 55,9 57,1 

Xin-ga-po - Singapore 68,4 72,5 72,5 73,3 73,2 

Thái Lan - Thailand 45,8 45,2 43,0 43,7 44,2 

Đông Ti Mo - Timor-Leste 60,5 58,2 58,3 56,9  

Việt Nam - Vietnam 42,6 43,4 42,9 42,0 41,7 

Bắc Âu - Northern Europe 

Đan Mạch - Denmark 73,2 76,7 76,9 76,3 76,8 

Phần Lan - Finland 65,1 69,6 69,0 70,0 71,3 J 

Ai-len - Ireland 66,1 71,4 71,7 69,9 70,8 

Li-tu-a-ni-a (Lít-va) - Lithuania (Litva) 62,3 69,7 68,3   

Na Uy - Norway 55,6 59,9 59,0 57,0 56,8 

Thụy Điển - Sweden 70,9 73,8 71,4 72,2 73,2 

Vƣơng quốc Anh - United Kingdom 75,8 78,2 77,8 77,9 78,7 

Tây Âu - Western Europe 

Áo - Austria 68,3 69,9 69,8 69,6 69,8 

Bỉ - Belgium 74,9 77,0 76,7 77,1 77,4 

Pháp - France 77,1 79,0 79,3 79,2 79,2 

Đức - Germany 69,9 71,4 69,0 68,5 68,7 

Hà Lan - Netherlands 73,9 74,3 74,4 73,9 74,0 

Lúc-xăm-bua - Luxembourg 82,2 86,1 86,6 86,8 86,7 

Thụy Sĩ - Switzerland 72,6 73,2 72,9 72,3 72,5 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 8 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ NƢỚC VÀ VÙNG LANH THỔ 

ĐVT: Triệu đô la Mỹ  

 2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR  821513,9 2416043,7 2866079,3 3202788,5 3331120,0 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 

Hong Kong SAR (China) 
124244,0 255768,0 268649,0 285295,9 317250,8 

Đặc khu HC Ma Cao (TQ) 

Macao SAR (China) 
6689,4 18350,3 23726,5 34026,2 16600,2 

Nhật Bản - Japan 834274,9 1022236,0 1061489,9 1258172,4 1227147,1 

Hàn Quốc - Korea, Republic of 210317,2 269932,9 291491,1 304255,0 323207,1 

Mông Cổ - Mongolia 333,2 1294,5 2196,7 2275,2 3930,3 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây - Brunei Darussalam 491,9 1357,3 1563,2 2486,8 3285,3 

Cam-pu-chia - Cambodia 953,0 2851,1 3255,1 3449,7 4267,3 

Đông Ti Mo - Timor-Leste 153,3 249,9 406,2 461,6 883,6 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 33140,5 63563,3 92908,0 106538,8 108837,3 

Lào - Lao, PDR 234,3 608,6 703,4 741,2 799,1 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 69858,0 95431,7 104883,7 131780,4 137783,9 

Mi - an - ma - Myanmar 770,7 5251,7 5716,9 7003,9 6964,0 

Phi-li-pin - Philippines 15926,0 38782,9 55362,8 67289,7 73478,4 

Xin-ga-po - Singapore 115960,1 187591,6 225502,8 237527,3 259094,5 

Thái Lan - Thailand 50690,7 135482,9 167530,3 167389,1 1733277 

Việt Nam - Vietnam 9050,6 16447,1 12466,6 13539,1 25573,3 

Bắc Âu - Northern Europe 

Đan Mạch - Denmark 32930,4 74290,9 73502,8 81679,5 86137,5 

Ê-xtô-ni-a - Estonia 1943,2 3971,9 2555,9 194,9 287,3 

Phần Lan - Finland 10521,1 9710,6 7326,7 7857,1 8453,2 

Ai-xơ-len - Iceland 1035,7 3813,2 5698,9 8450,4 4085,3 

Ai-len - Ireland 778,7 1940,8 1842,6 1399,3 1386,4 

Lát-vi-a - Latvia 2232,1 6631,8 7256,2 5997,3 7110,9 

Li-tu-a-ni-a (Lit-va) - Lithuania (Litva) 3720,2 6419,8 6335,5 7915,4 8218,2 

Na Uy - Norway 46985,9 48859,3 52797,9 49397,1 51856,4 

Thụy Điển - Sweden 22090,1 42859,6 42564,9 44025,4 45519,2 

Vƣơng quốc Anh - United Kingdom 38467,2 55702,4 68344,8 79272,3 88596,0 

Tây Âu - Western Europe 

Áo - Austria 6839,1 8114,3 9589,3 10986,9 12232,1 

Bỉ - Belgium 8241,2 15906,6 16499,2 17918,1 18600,1 

Pháp - France 27752,9 46633,5 55800,0 48611,5 54230,6 

Đức - Germany 45139,7 59925,3 62294,9 66928,1 67422,3 

Lúc-xăm-bua - Luxembourg 241,1 730,5 747,1 900,5 871,0 

Hà Lan - Netherlands 8986,0 17870,5 18471,2 20264,2 22050,3 

Thụy Sĩ - Switzerland 36297,3 98199,4 223480,6 279390,3 475659,2 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 9 

XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ 

CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƢỚC 

ĐVT: Tỷ đô la Mỹ  

 2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR 

Xuất khẩu - Export 836,89 1333,30 1743,37 2089,36 2248,38 

Nhập khẩu - Import 712,09 1113,20 1520,37 1907,49 2016,53 

Đặc khu HC Hồng Kông (TQ) - Hong Kong SAR (China) 

Xuất khẩu - Export 353,43 409,32 501,72 560,48 591,72 

Nhập khẩu - Import 331,25 392,47 488,23 550,72 588,49 

Đặc khu HC Ma Cao (TQ) - Macao SAR (China) 

Xuất khẩu - Export 11,15 20,06 30,05 41,14 47,19 

Nhập khẩu - Import 7,35 10,57 14,13 19,59 21,67 

Nhật Bản - Japan 

Xuất khẩu - Export  639,24 833,70 893,23 873,96 

Nhập khẩu - Import 590,00 620,79 768,05 946,90 992,05 

Hàn Quốc - Korea, Republic 

Xuất khẩu - Export 331,75 414,78 530,57 624,49 638,25 

Nhập khẩu - Import 308,93 383,88 504,43 601,99 603,47 

Mông Cổ - Mongolia 

Xuất khẩu - Export 1,48 2,30 3,39 5,46 5,23 

Nhập khẩu - Import 1,61 2,64 3,87 7,61 7,89 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây - Brunei Darussalam 

Xuất khẩu - Export 6,69 7,81 10,07 13,30 13,79 

Nhập khẩu - Import 2,60 3,84 4,07 4,77 5,29 

Cam-pu-chia - Cambodia 

Xuất khẩu - Export 4,03 5,12 6,08 6,94  

Nhập khẩu - Import 4,58 5,82 6,69 7,63  

Đông Ti Mo - Timor-Leste 

Xuất khẩu - Export 0,04 0,08 0,09 0,11  

Nhập khẩu - Import 0,31 1,02 1,08 1,36  



 

 2005 2009 2010 2011 2012 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 

Xuất khẩu - Export 97,39 130,36 174,32 223,00 213,00 

Nhập khẩu - Import 85,53 115,22 162,44 211,06 226,66 

Lào - Lao, PDR 

Xuất khẩu - Export 0,93 1,80 2,55 3,07 3,41 

Nhập khẩu - Import 1,27 2,34 2,72 3,56 4,56 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 

Xuất khẩu - Export 162,05 184,89 230,99 264,98 265,79 

Nhập khẩu - Import 130,55 143,89 188,98 217,46 229,62 

Phi-li-pin - Philippines 

Xuất khẩu - Export 47,55 54,26 69,46 71,64 77,07 

Nhập khẩu - Import 53,33 56,15 73,08 79,82 85,03 

Xin-ga-po - Singapore 

Xuất khẩu - Export 288,08 370,16 471,70 550,34 554,86 

Nhập khẩu - Import 251,20 322,56 403,38 476,98 493,55 

Thái Lan - Thailand 

Xuất khẩu - Export 129,74 180,25 227,34 265,97 274,40 

Nhập khẩu - Import 131,71 152,44 203,64 250,29 270,25 

Việt Nam - Vietnam 

Xuất khẩu - Export 36,71 62,86 79,70 105,60 124,15 

Nhập khẩu - Import 41,21 78,14 94,76 118,61 124,83 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 10 

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ BÌNH QUÂN ĐẦU NGƢỜI 

CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƢỚC 

Đơn vị tính: Đô la Mỹ  

 2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR  641,9 1001,5 1303,3 1554,4 1664,6 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 

Hong Kong SAR (China) 
51874,3 58701,8 71426,9 79257,6 82705,0 

Đặc khu HC Ma Cao (TQ) 

Macao SAR (China) 
23825,3 38464,0 56201,8 75305,8 84753,0 

Nhật Bản - Japan 5121,2 5011,4 6541,4 6988,3 6851,3 

Hàn Quốc - Korea, Republic of 6891,7 8433,6 10738,0 12545,2 12763,8 

Mông Cổ - Mongolia 587,0 862,5 1250,2 1983,2 1870,8 

Đông Nam Á - Southeast Asia 

Bru-nây - Brunei Darussalam 18183,2 19805,7 25148,6 32709,5 33462,8 

Cam-pu-chia - Cambodia 301,9 362,0 423,3 475,0  

Đông Ti Mo - Timor-Leste 41,0 68,0 80,0 94,4  

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 433,8 548,9 724,3 914,7 862,8 

Lào - Lao, PDR 161,4 287,4 399,1 470,6 513,5 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 6270,3 6653,1 8169,1 9213,9 9090,1 

Phi-li-pin - Philippines 554,1 590,5 743,4 753,7 796,9 

Xin-ga-po - Singapore 67532,4 74215,5 92914,8 106167,8 104445,9 

Thái Lan - Thailand 1978 2719,6 3423,6 3995,0 4108,7 

Việt Nam - Vietnam 445,6 730,7 916,8 1202,2 1398,5 

Bắc Âu - Northern Europe 

Đan Mạch - Denmark 23292,6 26787,7 28475,7 32144,9 30888,2 

Ê-xtô-ni-a - Estonia 7996,2 9263,0 11288,2 15283,6 15244,3 

Phần Lan - Finland 15584,7 16744,6 17808,5 19946,2 18539,1 

Aỉ-xơ-len - Iceland 17417,4 20107,3 22269,5 26004,7 25163,4 

Ai-len - Ireland 39618 4 44833,0 45833,4 50712,9 49506,0 

Lát-vi-a - Latvia 3428 6 5302,5 6159,5 8136,2  

Li-tu-a-ni-a (Lít-va) - Lithuania (Litva) 4495,6 6364,0 8038,6 10974,2  

Na Uy - Norway 28997 4 31413,9 34877,5 41590,9 40747,7 

Thụy Điển - Sweden 19876,5 20928,2 24423,8 28295,6 26706,6 

Vƣơng quốc Anh - United Kingdom 10232,1 10066,3 10966,2 12566,8 12275,6 

Tây Âu - Western Europe 

Áo - Austria 19956,7 22959,4 24483,2 28355,7 26763,0 

Bỉ - Belgium 28333,2 32300,8 34517,7 39486,7 37377,9 

Pháp - France 8914,6 9461,6 10071,4 11446,6 10904,7 

Đức - Germany 13859,1 17098,8 19249,9 22457,4 22062,8 

Hà Lan - Netherlands 126111,5 160831,4 175371,9 199584,5 184127,1 

Lúc-xăm-bua - Luxembourg 27238,4 33031,4 36803,8 41837,3 40457,6 

Thụy Sĩ - Switzerland 24615,9 33136,5 36415,9 42584,0 41277,9 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 



 

Phụ lục 11 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ NƢỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ  

(NĂM 2005 CHỈ SỐ TÍNH LÀ 100) 

Đơn vị tính:% 

 2005 2009 2010 2011 2012 

Đông Á - Asia 

CHND Trung Hoa - China, PR  111,7 115,4 121,7 124,9 128,2 

Đặc khu HC Hồng Kông (TQ) 

Hong Kong SAR (China) 
109,2 111,8 117,6 122,4 127,7 

Đặc khu HC Ma Cao (TQ) 

Macao SAR (China) 
122,0 125,4 132,7 140,8 148,5 

Nhật Bản - Japan 100,3 99,6 99,3 99,3 99,6 

Hàn Quốc - Korea, Republic of 112,8 116,1 120,7 123,4 125,0 

Mông Cổ - Mongolia 152,3 167,8 183,7 211,2 231,4 

Đông Nam Á - Southeast Asia      

Bru-nây - Brunei Darussalam 104,3 104,7 106,8 107,3 107,7 

Cam-pu-chia - Cambodia 141,9 147,6 155,7 160,2 164,9 

Đông Ti Mo - Timor-Leste 125,9 134,4 152,5 170,5 176,2 

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 138,5 145,6 153,4 160,0 170,2 

Lào - Lao, PDR 120,2 127,4 137,0 142,9 152,0 

Ma-lai-xi-a - Malaysia 112,1 114,0 117,7 119,6 122,1 

Phi-li-pin - Philippines 208,5 224,6 235,8 239,3 252,5 

Xin-ga-po - Singapore 122,5 127,1 133,0 137,2 141,4 

Thái Lan - Thailand 110,5 113,6 119,6 125,0 128,0 

Việt Nam - Vietnam 150,5 164,3 194,8 212,8 226,8 

Bắc Âu - Northern Europe 

Đan Mạch - Denmark 108,6 111,1 114,1 116,9 117,8 

Ê-xtô-ni-a - Estonia 122,8 126,4 132,7 137,9 141,8 

Phần Lan - Finland 108,4 109,7 113,4 116,6 118,3 

Aỉ-xơ-len - Iceland 141,4 149,1 155,0 163,1 169,4 

Ai-len - Ireland 108,3 107,3 110,1 112,0 112,5 

Lát-vi-a - Latvia 140,1 138,6 144,7 148,0 147,9 

Li-tu-a-ni-a (Lít-va) - Lithuania (Litva) 127,1 128,8 134,1 138,2 139,7 

Na Uy - Norway 109,3 111,9 113,4 114,2 116,6 

Thụy Điển - Sweden 106,6 107,9 111,1 112,0 141,4 

Vƣơng quốc Anh - United Kingdom 110,8 114,5 119,6 123,0 126,1 

Tây Âu - Western Europe 

Áo - Austria 107,5 109,5 113,1 115,9 118,2 

Bỉ - Belgium 108,2 110,6 114,5 117,8 119,1 

Pháp - France 106,2 107,8 110,1 112,3 113,2 

Đức - Germany 107,0 108,2 110,4 112,6 114,3 

Hà Lan - Netherlands 109,0 111,5 115,3 118,4 120,4 

Lúc-xăm-bua - Luxembourg 106,6 108,0 110,5 113,2 116,1 

Thụy Sĩ - Switzerland 103,8 104,5 104,7 104,0 103,8 

Nguồn: Niên giám thống kê 2013 - Nhà xuất bản Thống kê 


