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Trong cơ cấu nguồn thu ngân 
sách Nhà nước thì thuế là một 
nguồn thu vô cùng quan trọng và 
chiếm tỉ trọng cao, góp phần không 
nhỏ và sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Thuế là khoản đóng 
góp mang tính chất bắt buộc được 
nhà nước quy định thành luật để 
mọi tổ chức kinh tế và người dân 
phải nộp cho nhà nước nhằm đáp 
ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. 
Để đạt được điều này, chúng ta 
không chỉ quan tâm đến việc đưa 
ra những chính sách thuế hợp lý 
mà còn phải quan tâm đến hoạt 
động quản lý thuế của nhà nước.
1. nhóm các yếu tố mang tính 
chất kinh tế

Các yếu tố mang tính chất kinh 
tế thông thường là các yếu tố nhằm 
ngăn chặn hành vi trốn thuế.

Kể từ khi mô hình chuẩn về vấn 
đề trốn thuế thu nhập (Allingham 
và Sandmo, 1972) được công bố 
thì sau đó đã có thêm nhiều nghiên 
cứu khác về các yếu tố tác động đến 
việc tuân thủ thuế của người nộp 
thuế ( cụ thể có thể chia thành hai 
mảng chính là trốn thuế hoặc tuân 
thủ thuế, riêng nhóm các nhân tố 
mang tính chất kinh tế thường gắn 
liền với chủ đề trốn thuế). Trong 
hầu hết các nghiên cứu đó, bốn 
yếu tố chính được đề cập bao gồm: 
mức thu nhập thực tế, thuế suất, 
xác suất kiểm tra thuế và mức phạt 
đối với hành vi trốn thuế. Quyết 
định trốn thuế hay không trốn thuế 
của người nộp thuế có thể phần 
nào được giải thích dựa vào việc 
tính toán, lựa chọn hợp lý các biến 
số trên. Người nộp thuế lựa chọn 

trốn thuế hay tuân thủ thuế tốt vì 
họ đắn đo, cân nhắc giữa chi phí và 
lợi ích đạt được của việc tuân thủ 
thuế so với lợi ích có được từ việc 
trốn thuế, hoặc so sánh giữa lợi ích 
có được từ việc trốn thuế so với rủi 
ro bị phát hiện khi bị kiểm tra thuế 
và mức tiền phạt có thể có. Mặc dù 
Allingham và Sandmo (1972) thừa 
nhận rằng một số các biến số kinh 
tế khác cũng có thể giải thích được 
mức độ tuân thủ thuế, nhưng mô 
hình đơn giản mà vẫn có ý nghĩa 
bao gồm bốn biến số được miêu tả 
ở trên. Cụ thể kết quả của một vài 
nghiên cứu có liên quan về hướng 
tác động của các biến số trên như 
sau:
Mức thu nhập thực tế

Với thông số này, có ba quan 
điểm về mối quan hệ giữa mức thu 

Xoay quanh vấn đề người 
nộp thuế và tuân thủ thuế

ThS. ĐặnG Thị Bạch Vân 
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Công tác quản lý thuế hiện nay đối với VN nói riêng và các nước 
trên thế giới nói chung đang phải đứng trước nhiều thách thức 
khác nhau trong nhiệm vụ thu thuế của nhà nước. Một trong 

những thách thức đó là sự đa dạng hành vi tuân thủ thuế. Trong khi nguồn 
lực cho quản lý thu thuế có giới hạn, sự phức tạp về hành vi tuân thủ thuế 
ngày càng tăng và khó nắm bắt, từ đó làm cho cơ quan thuế phải chịu nhiều 
sức ép trong việc làm sao phải đảm bảo số thu cho NSNN nhằm hỗ trợ thực 
hiện nhiệm vụ chi cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như quản lý đất nước 
trong một xã hội ngày càng phát triển như hiện nay. Chính vì vậy, tuân thủ 
thuế đã trở thành một chủ đề nghiên cứu quan trọng. Việc tiếp cận vấn đề từ 
nhiều góc độ đã giúp làm sáng tỏ hành vi của người nộp thuế. Những biến 
số nào ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế? Người nộp 
thuế sẽ thay đổi như thế nào trước những sự thay đổi của các biến số đó? Đó 
là vấn đề mà các nhà nghiên cứu đã, đang và sẽ không ngừng đi tìm câu trả 
lời phù hợp. 

Từ khoá: Quản lý thuế, tuân thủ thuế, cơ quan thuế, người nộp thuế
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nhập thực tế và tuân thủ thuế. 
Có những nghiên cứu cho 

rằng giữa thu nhập và việc tuân 
thủ thuế có mối quan hệ nghịch. 
Như theo báo cáo của các nhà 
nghiên cứu Slemrod (1985),  Weck 
- Hannemann và Pommerehne 
(1989), Baldry (1987) tìm thấy 
những người có thu nhập cao lại 
tuân thủ thuế thấp, các công dân 
giàu có thì đã được chứng minh là 
đặc biệt dễ có hành vi trốn thuế và 
tránh thuế. Cũng có những nghiên 
cứu lại cho rằng có mối tương quan 
thuận giữa thu nhập và tuân thủ 
thuế. Fishlow và Friedman (1994) 
đã phát hiện việc tuân thủ giảm ở 
người có thu nhập thấp. Và nghiên 
cứu của Alm, Jackson, và McKee 
(1992) cũng kết luận rằng sự tuân 
thủ tăng theo sự gia tăng của thu 
nhập. Một vài nghiên cứu khác 
lại cho thấy không có mối tương 
quan giữa mức thu nhập và tuân 
thủ thuế (Feinstein (1991), Park 
và Hyun (2003), (Wärneryd & 
Walerud,1982)).

Như vậy, Kết luận rõ ràng 
không thể được rút ra từ các báo 
cáo nghiên cứu thực nghiệm mặc 
dù đa số các nghiên cứu báo cáo 
mối tương quan nghịch của thu 
nhập và việc tuân thủ, đồng thời 
sự tác động ngược lại của việc tuân 
thủ thuế đến thu nhập cũng được 
tìm thấy. Các bằng chứng mơ hồ có 
thể có thể được giải thích bằng cách 
giảm các biến số khác hoặc trung 
hòa sự ảnh hưởng của thu nhập.

1.1.1. Thuế suất
Cũng như biến số mức thu nhập, 

không có kết luận rõ ràng nào về 
mối tương quan giữa mức thuế suất 
và việc tuân thủ thuế. 

Một mối tương quan nghịch 
giữa mức thuế suất và sự tuân thủ 
được tìm thấy. Theo nghiên cứu 
của Collins and Plumlee (1991), 

ông đã kết luận rằng ở mức thuế 
suất cao thì người nộp thuế ít tuân 
thủ hơn. Tuy nhiên cũng có một số 
kết luận cho rằng có một mối tương 
quan thuận giữa mức thuế suất và 
sự tuân thủ thuế . Sự tuân thủ cao 
hơn của người nộp thuế ở mức thuế 
suất cao (Feinstein (1991)). Trong 
thí nghiệm của Baldry (1987) và 
một nghiên cứu của Porcaco (1988)  
cũng cho rằng không có ảnh hưởng 
của thuế suất lên sự tuân thủ của 
người nộp thuế.

Tóm lại, hầu hết các nghiên cứu 
thực nghiệm về tác động của thuế 
suất đều ủng hộ cho giả định rằng 
gánh nặng thuế cao sẽ có tác động 
tiêu cực về việc tuân thủ khi nộp 
thuế. Tuy nhiên Andreoni, Erad, và 
Feinstein (1998), Slemrod (1985) 
cho rằng việc liên kết mạnh mẽ 
giữa thu nhập và thuế suất làm cho 
chúng ta khó đưa ra được quyết 
định cuối cùng về việc tuân thủ của 
người nộp thuế. Bởi vì, việc nghiên 
cứu thực nghiệm rất khó để tách 
biệt những tác động của thuế suất 
và thu nhập nếu cả 2 biến này thay 
đổi cùng một lúc.

1.1.2. Xác suất bị kiểm tra 
thuế.

Allingham và Sandmo (1972) 
đã kết luận rằng  “…Sự gia tăng 
trong xác xuất bị phát hiện sẽ luôn 
dẫn tới một khoản thu nhập được 
khai báo lớn hơn”

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm 
hỗ trợ cho tác động của xác suất 
việc kiểm tra thuế đối với sự tuân 
thủ, mặc dù những tác động được 
báo cáo lại đôi khi còn yếu. ( Xem 
xét cụ thể về về tỷ lệ kiểm tra của 
Fisher, Wartick và Mark, 1992). 
Một mối tương quan thuận được tìm 
ra trong dữ liệu tổng hợp về hành vi 
tuân thủ thuế của  những người nộp 
thuế. Nghiên cứu của Pommerehne 
và Weck Hannemann (1996; Weck 

Hannemann & Pommerehne, 
1989) đã cho thấy được tuân thủ 
thuế  cao hơn ở những nơi mà xác 
suất bị kiểm tra xảy ra nhiều hơn. 
Tuy nhiên, xác suất bị kiểm tra tác 
động đến sự tuân thủ của những 
người có thu nhập cao thì nhiều 
hơn.

Sự tương tác ngược lại của việc 
kiểm tra xác suất và thu nhập đã 
được tìm thấy trong một nghiên 
cứu của Slemrod, Blumenthal và 
Christian (2001), những người 
tham gia được nghiên cứu tại Hà 
Lan thì trốn thuế nhiều hơn khi xác 
suất kiểm tra thấp và với tỷ lệ kiểm 
tra cao hơn thì hành vi trốn thuế ít 
hơn.

Ngược lại, Friedland (1982) 
báo cáo rằng tại một xác suất bị 
kiểm tra thấp hơn, thông tin không 
chính xác có thể làm tăng sự tuân 
thủ. Khảo sát trong nghiên cứu gần 
đây cho thấy rằng những người 
nộp thuế chấp nhận trốn thuế có 
nhận thức về nguy cơ bị bắt thấp 
hơn những người nộp thuế trung 
thực (Mason & Calvin, 1978). Kết  
quả của một số nghiên cứu gần đây 
cũng cho thấy rằng nhận thức sai 
lầm về các cơ hội là nguyên nhân 
chính gây ra sự sụt giảm mạnh mẽ 
trong việc tuân thủ ngay lập tức sau 
cuộc kiểm tra.

Nói tóm lại, bằng chứng thực 
nghiệm về tác động của xác suất bị 
kiểm tra là thật sự mạnh mẽ. Tuy 
nhiên, trong thực tế, kiểm tra thuế 
rất tốn kém và do đó những nghiên 
cứu thì dần thay đổi sự sự tập trung 
vào các cơ chế kiểm soát thay thế.

1.1.3.Mức phạt
Biến số cuối cùng được nhắc 

đến trong nghiên cứu này là mức 
tiền phạt. Cũng giống như biến số 
xác suất bị kiểm tra thuế, xác suất 
càng cao thì hành vi trốn thuế càng 
giảm, thì với biến số này, mức tiền 
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phạt càng cao thì việc trốn thuế 
càng trở nên nguy hiểm hơn cho 
người nộp thuế, do đó, họ sẽ hạn 
chế hành vi trốn thuế.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu 
cho rằng mức tiền phạt quá cao 
có thể sẽ gây ra những tác dụng 
không mong muốn, thậm chí làm 
cho hành vi trốn thuế tăng lên. 

Sự gia tăng của hành vi trốn 
thuế và sự chống đối thuế do tăng 
tiền phạt đặt ra câu hỏi tiền phạt 
nên được ấn định như thế nào để có 
hiệu quả? Một mặt, tiền phạt phải 
đủ cao để giảm giá trị mà người nộp 
thuế mong đợi nhận được khi trốn 
thuế và để đảm bảo tính răn đe của 
hình phạt đối với người nộp thuế. 
Mặt khác, nếu tiền phạt quá cao, hệ 
thống thuế sẽ bị coi là không công 
bằng và người nộp thuế sẽ tìm mọi 
cách để tránh thuế. 

Một kiến nghị được đưa ra là 
phải điều chỉnh tiền phạt với thu 
nhập của người nộp thuế. Nếu mức 
phạt so với thu nhập của người bị 
phạt do trốn thuế chưa đủ cao để 
răn đe, họ sẽ tiếp tục hành vi trốn 
thuế. 

Mô hình kinh tế tiêu chuẩn của 
vấn đề tuân thủ thuế là một mô hình 
không chắc chắn, và hầu hết các 
biến số của nó có tác dụng không 
ổn định. Rất khó để rút ra kết luận 
rõ ràng.

Trong bốn biến số được nghiên 
cứu trong bài viết này, biến số mức 
thu nhập thực tế và biến số thuế 
suất thì chưa được kết luận rõ ràng. 
Người thu nhập thấp hay người thu 
nhập cao dễ có quyết định trốn thuế 
hơn vẫn là một điều chưa được làm 
rõ. Còn về những ảnh hưởng của 
thuế suất cũng có những ý kiến trái 
chiều. Xác suất kiểm tra thuế và 
mức tiền phạt thì có tác động mạnh 
mẽ hơn và gần giống nhau. Sự kết 
hợp của cả hai biến số này có vẻ 

hiệu quả hơn. Tuy nhiên, từ khi 
việc kiểm tra thuế trở nên tốn kém, 
chính sách thuế tập trung nhiều hơn 
vào việc điều chỉnh tiền phạt.
2. nhóm các yếu tố mang tính 
chất tâm lý – xã hội

Các yếu tố mang tính chất 
tâm lý – xã hội thường là các yếu 
tố nhằm cải thiện mức độ tuân 
thủ thuế của người nộp thuế theo 
hướng tăng cường tuân thủ tự 
nguyện
2.1. Nhận thức về tính công 
bằng : 

Công bằng là mối quan tâm 
hàng đầu của người nộp thuế. Tính 
công bằng là một đòi hỏi khách 
quan trong tiến trình phát triển của 
thuế. Khi hệ thống thuế đảm bảo 
công bằng trong việc huy động 
nghĩa vụ thuế, người nộp thuế tích 
cực tuân thủ thuế hơn. 

Các nhà quản lý và người nộp 
thuế tin rằng việc không hài lòng 
với sự công bằng của hệ thống thuế 
là nguyên nhân chủ yếu gia tăng 
tính không tuân thủ. Tính công 
bằng của thuế bao gồm ít nhất 2 
khía cạnh khác nhau “ một khía 
cạnh liên quan đến sự công bằng 
trong giao dịch’, đó là lợi ích nhận 
được cho mỗi đô la tiền thuế. Khía 
cạnh khác liên quan đến sự công 
bằng trong gánh nặng thuế so với 
những cá nhân khác (Jackson và 
Milliron, 1986). Vì vậy, sự không 
công bằng của hệ thống thuế có 
thể phản ánh người nộp thuế nhận 
thức rằng họ đang trả quá cao 
các loại thuế liên quan đến giá trị 
những dịch vụ do chính phủ cung 
cấp hoặc liên quan đến khoản thuế 
của những nguời nộp thuế khác. 
Porcano (1984) nhận thấy rằng nhu 
cầu của người nộp thuế và khả năng 
chi trả là những biến có ảnh hưởng 
đáng kể nhất đến quan niệm về sự 

công bằng của hệ thống thuế.
Một trong những nguyên tắc 

cơ bản khi thiết kế hệ thống thuế 
là tính công bằng (Smith, 1776), 
bao gồm hai khía cạnh: công bằng 
theo chiều dọc (những người có 
cùng thu nhập hoặc tài sản sẽ đóng 
góp một khoản thuế bằng nhau) 
và công bằng theo chiều ngang 
(số thuế phải nộp sẽ tăng khi cơ 
sở tính thuế tăng, nghĩa là những 
người có khả năng đóng góp thuế 
nhiều hơn sẽ nộp nhiều thuế hơn). 
Wenzel (2003) đề nghị 3 khía cạnh 
của công bằng từ  quan điểm của 
người nộp thuế gồm 1) Phân phối 
công bằng (được xem như là việc 
chuyển đổi các nguồn lực, chẳng 
hạn so sánh lợi ích và chi phí), 2) 
Thủ tục công bằng ( xem xét quá 
trình phân phối nguồn lực) và 3) xử 
phạt công bằng (trừng phạt thích 
đáng khi có hành vi vi phạm các 
quy định). 

Xét ở khía cạnh phân phối công 
bằng, một cá nhân mong muốn có 
được sự công bằng tương thích 
với thành tích, nỗ lực và nhu cầu 
của cá nhân (Kirchler và cộng sự, 
2008). Nếu anh ta cảm thấy gánh 
nặng thuế của mình cao hơn so 
với những người khác trong cùng 
nhóm thu nhập, việc tuân thủ thuế 
của anh ta sẽ giảm. Người nộp 
thuế muốn có sự công bằng giữa 
những người trong nhóm thu nhập 
của họ so với những người trong 
các nhóm thu nhập khác. Nếu một 
nhóm nào đó nhận thấy nghĩa vụ 
thuế của họ cao hơn so với những 
nhóm khác, việc trốn thuế có thể 
xảy ra giữa các thành viên trong 
nhóm (Spice và Becker, 1980). Xét 
ở mức độ toàn xã hội, tuân thủ thuế 
sẽ giảm đi  khi người ta cho rằng hệ 
thống thuế không công bằng; khi 
đó trốn thuế sẽ xảy ra với quy mô 
lớn hơn (Allingham và Sandmo, 
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1972; Barjoyai, 1987). Ngược lại, 
nếu xã hội thừa nhận rằng hệ thống 
thuế công bằng, tuân thủ tự nguyện 
được mong đợi sẽ tăng.

Xét ở khía cạnh thủ tục công 
bằng, yếu tố chính của sự công 
bằng theo quan điểm của mọi 
người là tính trung lập (neutrality) 
của những thủ tục được sử dụng, 
độ tin cậy của cơ quan thuế, thái 
độ lịch sự, nghiêm chỉnh và đáng 
tôn trọng của cá nhân người nộp 
thuế hoặc nhóm các đối tượng nộp 
thuế (Tyler và Lind, 1992). Người 
nộp thuế mong muốn cơ quan thuế 
cung cấp đầy đủ thông tin các quy 
định về thuế để họ có thể hoàn 
thành chính xác tờ khai thuế như có 
thế. Vì vậy người ta cho rằng việc 
tăng cường cung cấp thông tin về 
thuế có thể giúp tăng nhận thức của 
người nộp thuế về tính công bằng 
và tuân thủ thuế tốt hơn (Wartick, 
1994).

Xét ở khía cạnh xử phạt công 
bằng, việc kiểm tra thuế không hợp 
lý và hình phạt không công bằng 
sẽ dẫn đến căng thẳng và người 
nộp thuế không hài lòng (Spicer và 
Lundsted, 1976). Việc người nộp 
thuế nhận thức không thiện chí về 
khía cạnh công bằng trong xử phạt 
có thể dẫn đến hành vi không tuân 
thủ và do đó gia tăng trốn thuế và 
làm tăng thêm khoảng cách thuế.

Những nghiên cứu khác được 
thực hiện bởi Scott và Grasmick 
(1982); Spicer và Lundstedt (1976) 
phát hiện những người cho rằng 
hệ thống thuế không công bằng là 
những người có nhiều khả năng 
thực hiên hành vi không tuân thủ. 
Eriksen và Fallan (1996) cũng tiết 
lộ rằng một phương thức quan trọng 
để đảm bảo tuân thủ thuế là cung 
cấp kiến thức thuế nhiều hơn nhằm 
nâng cao nhận thức của người nộp 
thuế về sự công bằng của hệ thống 

thuế. Một nghiên cứu được thực 
hiện bởi Richardson (2006) cũng 
chỉ ra rằng công bằng của hệ thống 
thuế theo nhận định của người nộp 
thuế có mối quan hệ mật thiết với 
trốn thuế.

Có một số bằng chứng cho thấy 
rằng sự sụt giảm trong mức độ 
tuân thủ tại Mỹ có thể một phần 
xuất phát từ nhận thức ngày càng 
tăng cho rằng một số đông cá nhân 
không tuân thủ luật thuế và do niềm 
tin cho rằng hệ thống thuế không 
đối xử với mọi cá nhân theo những 
cách thức thích ứng ngày càng lớn. 
Liên quan đến vấn đề này là niềm 
tin của công chúng: nếu họ cho 
rằng ngay chính luật pháp đã có sự 
bất công một cách đáng kể - hoặc 
thiên vị những nhóm người nào 
đó hơn so với những nhóm người 
khác, họ sẽ ít tuân thủ hơn.

Tóm lại, mặc dù nhận thức về 
sự công bằng của hệ thống thuế 
tác động đến tuân thủ thuế vẫn 
chưa hoàn toàn thống nhất giữa 
các nghiên cứu, nhưng rõ ràng nó 
có tác động đáng kể đến việc tuân 
thủ thuế hay trốn thuế (Jackson và 
Milliron. 1986; Richardson, 2008).
1.3.2. Ý thức thuế

Như đã đề cập, ở một số quốc 
gia, mức độ ngăn chặn thấp đến nỗi 
không thể giải thích được sự tuân 
thủ thuế cao của người nộp thuế. 
Hay nói cách khác, mặc dù các 
quy định về ngăn chặn và xử phạt 
hành vi trốn thuế không cao, người 
nộp thuế vẫn tuân thủ thuế. Để 
giải quyết vấn đề có vẻ nghịch lý 
này, nhiều nhà nghiên cứu đã cho 
rằng ý thức thuế - động lực nội tại 
để nộp thuế - có thể giúp giải thích 
sự tuân thủ (Torgler, 2007). Ý thức 
thuế, khác với trốn thuế, không đo 
lường hành vi mà là đo thái độ của 
người nộp thuế. Ý thức thuế không 
là khái niệm mới nhưng đã nhận 

được rất ít sự chú ý trong các tài 
liệu về tuân thủ thuế. Có thể định 
nghĩa ý thức thuế là nghĩa vụ nộp 
thuế, niềm tin khi đóng góp cho xã 
hội bằng cách nộp thuế.        

Ý thức thuế liên quan chặt chẽ 
với đạo đức người nộp thuế, “Những 
tiêu chuẩn về hành vi của việc quản 
lý công dân hay người nộp thuế 
trong mối quan hệ của họ với chính 
phủ” (Song and Yarbrough, 1978, 
p. 443). Giá trị và thái độ có thể tác 
động hành vi của cá nhân (Ajzen 
và Fishbein 1980 và Lewis 1982). 
Spicer và Lundstedt (1974) cho 
rằng lựa chọn giữa tuân thủ thuế và 
trốn thuế không chỉ do biện pháp 
trừng phạt mà còn là thái độ và các 
chuẩn mực. Lewis (1982) chỉ ra 
“Trốn thuế có lẽ là hành động duy 
nhất của người nộp thuế  mà qua đó 
thể hiện sự ác cảm của họ… Qua 
dự báo, tác giả có thể tự tin rằng 
nếu thái độ đối với thuế ngày càng 
tệ thì trốn thuế sẽ ngày càng tăng”  
(p.165, 177). Ý thức thuế giảm làm 
giảm chi phí tuân thủ của các hành 
vi bất hợp pháp và khuyến khích 
tăng hoạt động trong hoạt động 
kinh tế không chính thức. Alm, 
Martinez-Vazquez, và Schneider 
(2004) cho rằng quy mô hoạt động 
kinh tế không chính thức có thể 
hữu ích trong việc đo lường mức 
độ trốn thuế, trong đó quy mô của 
hoạt động kinh tế không chính thức 
tỷ lệ nghịch với ý thức thuế, hành 
động của cá nhân liên quan đến 
quan điểm của họ về đóng thuế.

Một số nghiên cứu trước đây 
cũng đã nghiên cứu về mối hệ 
giữa ý thức thuế và quy mô hoạt 
động kinh tế không chính thức. 
Alm và Torgler (2006) tập trung 
nghiên cứu ở Châu Âu và Hoa 
Kỳ, họ tìm thấy mối quan hệ 
nghịch với mức ý nghĩa 0.05, 
nếu ý thức thuế giảm, thì quy 
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mô hoạt động kinh tế không 
chính thức sẽ gia tăng. Alm, 
Martinez-Vazquez và Torgler 
(2006) cũng đã sử dụng cách 
tiếp cận tương tự ở các quốc gia 
đang trong thời kỳ quá độ. Với 
mức ý nghĩa 0.01, từ dữ kiệu 
của Worlld Values Survey 1999 
– 2000 cho thấy mối quan hệ tỷ 
lệ nghịch giữa hai biến (-0.657). 
Khi thêm dữ liệu của WVS từ 
1995 – 1997 và tăng số quan 
sát thì mối quan hệ vẫn là tỷ 
lệ nghịch (Pearson r = -0.551), 
với mức ý nghĩa 0.01. Như vậy, 
ý thức thuế thấp ở nhiều nước 
cho thấy xu hướng quy mô hoạt 
động kinh tế không chính thức 
sẽ lớn hơn. Mô hình hồi quy 
tuyến tính trên cho thấy khi ý 
thức thuế giảm 1 đơn vị thì quy 
mô hoạt động kinh tế không 
chính thức sẽ tăng 20% và biến 
ý thức thuế có thể giải thích 
hơn 30% tổng thay đổi của hoạt 
động kinh tế không chính thức. 

Các nghiên cứu có thể giải 
thích được sự ảnh hưởng của ý 
thức thuế lên của quy mô của 
hoạt động kinh tế không chính 
thức, nhưng điều quan trọng là 
phải nghiên cứu nguyên nhân 
phụ thuộc lẫn nhau của chúng 
và các nghiên cứu tập trung vào 
mối tương quan giữa chúng đã 
phần nào bị hạn chế. Do đó, hồi 
quy đa biến như là một công 
cụ giúp phân biệt những nhân 
tố tác động và ảnh hưởng của ý 
thức thuế. Tóm lại, ý thức thuế 
càng cao thì dẫn đến tính tự giác 
tuân thủ tăng và điều này sẽ làm 
giảm quy mô của hoạt động kinh 
tế không chính thức, như vậy 
mọi việc quản lý thuế sẽ đơn 
giản và hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc nhận thức về 
công bằng và vấn đề ý thức riêng 

của mỗi người nộp thuế, kết quả 
nghiên cứu thực nghiệm cho thấy 
một vài yếu tố khác cũng ảnh hưởng 
đến mức độ tuân thủ thuế của người 
nộp thuế, chẳng hạn chuẩn mực xã 
hội, dư luận xã hội, nhận thức về 
thái độ của viên chức ngành thuế, 
các nhân tố về thể chế có liên quan 
trong việc quản lý thuế, … tùy vào 
phạm vi nghiên cứu cụ thể của mỗi 
đề tài. Tuy nhiên việc đo lường 
mức độ tuân thủ thuế có vẻ quan 
trọng hơn hẳn việc xác định các 
nhân tố tác động đến hành vi trốn 
thuế. Bởi vì một khi việc tuân thủ 
thuế của người nộp thuế được cải 
thiện theo hướng tăng cường tuân 
thủ tự nguyện, cơ quan thuế sẽ 
giảm bớt áp lực trong việc rút ngắn 
khoảng cách thuế giữa số thuế thu 
được và số thuế đáng lẽ phát sinh 
thực tế. Việc xác định mức độ tuân 
thủ thực tế của người nộp thuế 
cũng phần nào giúp cơ quan thuế 
xác định cách xử lý phù hợp (mô 
hình mức độ tuân thủ thuế).

Bài viết này nhằm tóm tắt một 
cách sơ nét nhất các nghiên cứu có 
liên quan đến vấn đề tuân thủ thuế 
của người nộp thuế, với hy vọng 
mang lại cái nhìn tổng quát về chủ 
đề đáng quan tâm của cơ quan thuế 

các cấp. Xã hội phát triển ngày 
càng văn minh đòi hỏi cơ quan 
thuế cũng phải ứng xử một cách 
văn minh, phù hợp, nhưng vẫn 
đảm bảo kỷ cương và những yêu 
cầu cơ bản nhất để hệ thống thuế 
vận hành trơn tru, thuận tiện và 
hiệu quả nhất.

Tổng hợp về lý thuyết cho thấy 
có vô số các nhân tố có ảnh hưởng 
đến mức độ tuân thủ thuế của người 
nộp thuế. Như vậy tùy từng phạm 
vi nghiên cứu cụ thể mà sử dụng lý 
thuyết cho phù hợp, và vấn đề là 
cần xác định mô hình nghiên cứu 
nào đơn giản nhất trong vô số mô 
hình có thể mà vẫn đạt được tính 
vững và tính hiệu quả trong nghiên 
cứu l
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