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1. giới thiệu

Điều chỉnh thu nhập (Earnings 
Management) được các doanh 
nghiệp (DN) trên thế giới sử dụng 
phổ biến với nhiều mục đích khác 
nhau, trong đó có mục đích tránh 
thuế, trốn thuế (Christaens và 
Milis, 2008). Mối quan hệ giữa 
điều chỉnh thu nhập với tuân thủ 
thuế của các doanh nghiệp đã được 
nghiên cứu và xác định (Wysocki, 
2004). Ở VN, trên thực tế, trong 
quá trình thanh - kiểm tra thuế tại 
doanh nghiệp, đã có những bằng 
chứng về hành vi điều chỉnh thu 
nhập làm giảm thuế TNDN phải 
nộp. Tuy nhiên, các đánh giá chỉ 
dừng lại ở kinh nghiệm của các cán 
bộ quản lý thuế. 

Nghiên cứu này được thực hiện 
với mục đích kiểm định các nhân 
tố quyết định hành vi điều chỉnh 

thu nhập làm giảm thuế TNDN phải 
nộp ở các công ty niêm yết trên thị 
trường chứng khoán VN. Nghiên 
cứu sử dụng phương pháp ước lượng 
hàm Logit được thiết kế cho dữ liệu 
bảng đối với 211 công ty niêm yết 
trên hai sàn giao dịch chứng khoán 
VN trong thời gian 2009 – 2013. 
2. Lý thuyết và mô hình nghiên 
cứu

2.1. Khái niệm điều chỉnh thu 
nhập

Đối với các doanh nghiệp, việc 
ghi nhận các giao dịch kế toán đều 
dựa trên cơ sở dồn tích (ghi nhận tại 
thời điểm phát sinh bất kể đã thực 
thu, chi bằng tiền hay chưa). Do đó 
sẽ dẫn đến lợi nhuận bằng tiền (dòng 
tiền từ hoạt động kinh doanh) và lợi 
nhuận ghi nhận trên cơ sở dồn tích 
sẽ có sự khác biệt. Sự khác biệt này 
được tạo ra bởi các khoản dồn tích 

như ghi nhận doanh thu, khấu 
hao, dự phòng...Điều chỉnh thu 
nhập là hành vi của nhà quản lý 
sử dụng việc ghi nhận trên cơ 
sở dồn tích thông qua một số tài 
khoản để làm thay đổi lợi nhuận 
sau thuế theo các mục tiêu công 
bố thông tin của họ (Ronen và 
Yaari, 2008). Tùy thuộc vào động 
cơ, điều chỉnh thu nhập có thể 
được phân làm 3 nhóm:

- Điều chỉnh thu nhập trắng 
(White Earnings Management): 
Các nhà quản lý dựa trên lợi thế 
về quyền lực để lựa chọn các 
chính sách kế toán một cách linh 
hoạt nhằm thông báo tín hiệu cá 
nhân của họ về dòng tiền của 
doanh nghiệp trong tương lai 
(Ronen và Sadan, 1981; Demski, 
Patell, và Wolfson, 1984; Suh, 
1990; Demski, 1998; Beneish, 
2001, Sankar và Subramanyam, 
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2001). Loại này được xem là có 
lợi và làm gia tăng chất lượng 
báo cáo tài chính. Mục đích của 
nhà quản lý là muốn công bố 
nhiều thông tin với chất lượng 
tốt hơn đến người sử dụng, giúp 
các các nhà đầu tư khám phá ra 
các mong đợi của họ về các dòng 
tiền mà doanh nghiệp sẽ mang lại 
trong tương lai (Beneish, 2011) 

- Điều chỉnh thu nhập xám 
(Grey Earnings Management): 
Các nhà quản lý lựa chọn các 
chính sách kế toán trong hoặc 
ngoài các giới hạn cho phép 
nhằm làm gia tăng giá trị của 
doanh nghiệp hoặc vì vụ lợi của 
họ (Watts và Zimmerman, 1990; 
Fields, Lys, và Vincent 2001). 

- Điều chỉnh thu nhập đen 
(Black Earnings Management): 
Là hành vi sử dụng các thủ thuật 
của quản lý để làm sai lệch hoặc 
giảm sự minh bạch của các báo 
cáo tài chính (Schipper, 1989; 
Levitt, 1998; Healy và Wahlen 
1999; Tzur và Yaari, 1999; 
Chtourou, Bédard, và Courteau, 
2001; Miller và Bahnson, 2002). 
2.2. Mối quan hệ giữa điều chỉnh 
thu nhập và thuế TNDN

Theo chuẩn mực kế toán quốc 
tế (IAS) số 12 và chuẩn mực kế 
toán VN (VAS) số 17, thuế TNDN 
là toàn bộ số thuế thu nhập tính trên 
thu nhập chịu thuế thu 
nhập của doanh nghiệp, 
bao gồm chi phí thuế 
TNDN hiện hành và chi 
phí thuế TNDN hoãn lại  
khi xác định lợi nhuận 
hoặc lỗ của DN trong 
một kỳ, trong đó:

- Chi phí thuế 
TNDN hiện hành: Là 
số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp (hoặc 
được hoàn lại) tính 

trên thu nhập chịu thuế và thuế 
suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
của năm hiện hành.

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 
Là phần thuế TNDN mà doanh 
nghiệp sẽ phải nộp trong tương 
lai hoặc khoản thuế TNDN doanh 
nghiệp đã nộp trước tính trên các 
khoản chênh lệch tạm thời chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
năm hiện hành.

Sự khác biệt về khái niệm thu 
nhập tính thuế giữa kế toán và 
thuế xuất phát từ các khoản thu 
nhập và chi phí được xác định 
trên các cơ sở khác nhau. Kế toán 
ghi nhận các khoản thu nhập, chi 
phí theo các chuẩn mực và sự lựa 
chọn các chính sách kế toán phù 
hợp với doanh nghiệp. Còn cơ 
quan thuế xác định thu nhập tính 
thuế, chi phí hợp lệ dựa trên cơ 
sở các luật thuế. 

Mô hình chuyển đổi giữa thu 
nhập trên cơ sở kế toán và cơ sở 
thuế như sau:

Sự khác biệt về thu nhập 
tính thuế giữa kế toán và thuế 
là thông thường; tuy nhiên, các 
doanh nghiệp có thể dựa trên ý 
nghĩa thông thường của sự khác 
biệt này để điều chỉnh thu nhập 
làm giảm thuế TNDN phải nộp. 
Ví dụ: Thời gian khấu hao của 

tài sản theo cơ sở kế toán và thuế 
có sự khác biệt, trong khi kế toán 
dựa vào thời gian tài sản có khả 
năng mang lại giá trị thì cơ quan 
thuế căn cứ vào khung thời gian 
tối đa quy định sẵn cho từng loại 
tài sản. Điều này dẫn đến chi phí 
khấu hao theo kế toán và thuế sẽ 
khác nhau và dẫn đến thu nhập 
tính thuế theo cơ sở kế toán và 
thuế sẽ khác nhau. Dựa vào khác 
biệt này, trong giai đoạn được 
hưởng ưu đãi về thuế, sử dụng 
một số thủ thuật (chẳng hạn: 
Ước tính thời gian khấu hao tài 
sản dài hơn thời gian khấu hao 
theo cơ sở do cơ quan thuế căn 
cứ…) doanh nghiệp sẽ làm cho 
lợi nhuận trong giai đoạn này ở 
mức tối đa có thể, và như vậy, 
thuế TNDN mà doanh nghiệp 
phải nộp trong suốt quá trình 
hoạt động sẽ giảm đi. Bởi thế, 
trong các giai đoạn ưu đãi thuế, 
hoặc chuẩn bị chuyển qua các 
giai đoạn ưu đãi thuế khác nhau 
hoặc sắp áp dụng mức thuế suất 
thuế TNDN khác nhau thì doanh 
nghiệp có xu hướng sử dụng điều 
chỉnh thu nhập nhằm giảm thuế 
TNDN phải nộp (Ajay Adhikari, 
Chek Derashid and Hao Zhang, 
2005; Bing-Xuan Lin, Rui Lu 
and Ting Zhang, 2011).

 

Hình 1: Xác định thu nhập tính thuế
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2.3. Mô hình nghiên cứu và các 
giả thuyết

Verbruggen, Christaens và Milis 
(2008) cho rằng có 5 động cơ thúc 
đẩy các doanh nghiệp và nhà quản 
lý điều chỉnh thu nhập, bao gồm: 

- Lợi ích mang lại từ cổ phiếu
Điều chỉnh thu nhập nhằm gia 

tăng các lợi ích mang lại từ việc 
cổ phiếu lên giá, gia tăng giá trị thị 
trường của công ty niêm yết hoặc 
làm gia tăng thu nhập cho các nhà 
quản lý là lý do thúc đẩy doanh 
nghiệp và các nhà quản lý sử dụng 
điều chỉnh thu nhập.  

- Che dấu thông tin
Việc che dấu thông tin liên 

quan đến lợi ích cá nhân, che dấu 
các điểm yếu, các khoản thua lỗ…
cũng là các động cơ khiến cho các 
công ty, nhà quản lý sử dụng điều 
chỉnh thu nhập.

- Tạo hình ảnh cho giám đốc 
điều hành 

Một giám đốc điều hành mới 
sẽ có khuynh hướng làm cho thu 
nhập năm họ tiếp quản giảm so 
với những năm liền kề sau đó để 
chứng tỏ khả năng điều hành của 
mình. Bên cạnh đó, các giám đốc 
điều hành trước khi nghỉ cũng có 
thể sử dụng điều chỉnh thu nhập 
nhằm đạt được những lợi ích từ các 
cổ phiếu nắm giữ hoặc để có được 
vị trí trong Hội đồng quản trị.

- Các động cơ nội bộ
Việc điều chỉnh thu nhập được 

sử dụng để đáp ứng các chỉ tiêu 
đánh giá thành quả thực hiện. Động 
cơ này có thể xuất phát từ phía nhà 
quản lý cấp cao để đối phó với các 
cổ đông bên ngoài nhưng chủ yếu 
sẽ rơi vào trường hợp các nhà quản 
lý cấp trung để tạo ra hiệu quả quản 
lý như mong đợi từ các cấp trên, để 
thăng tiến hoặc đạt được các mục 
tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Đối phó các chính sách pháp 
luật

Để đối phó với chính sách thuế, 
các điều kiện niêm yết, phát hành 
thêm chứng khoán…cũng dẫn đến 
việc các công ty sẽ sử dụng điều 
chỉnh thu nhập để đáp ứng các tiêu 
chuẩn này. 

Từ 5 động cơ trên, dựa vào 
các nghiên cứu của Verbruggen, 
Christaens và Milis (2008), 
Ronen và Yaari (2008), Holland 
và Jackson (2002), John Phillips, 
Morton Pincus và Sonja Olhoft 
Rego (2003), mô hình nghiên cứu 
kiểm định các nhân tố quyết định 
hành vi điều chỉnh thu nhập làm 

giảm thuế TNDN phải nộp như sau 
(Hình 2)

Giả thiết của mô hình được 
xây dựng như sau: 

H1: Nếu có thay đổi CEO thì 
khả năng công ty sẽ điều chỉnh 
thu nhập làm giảm thuế TNDN 
phải nộp;

H2: Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 
của CEO càng cao thì khả năng 
công ty sẽ điều chỉnh thu nhập 
làm giảm thuế TNDN phải nộp;

H3: Nếu được hưởng chính 
sách ưu đãi thuế TNDN thì công 
ty sẽ điều chỉnh thu nhập theo 
hướng tăng thuế TNDN phải nộp 
trong kỳ ưu đãi để được hưởng 

Các nhân tố Đo lường thông qua
Giám đốc muốn để lại danh tiếng 
trước khi nghỉ, chuyển việc Có sự thay đổi CEO trong kỳ quan sát hay không

Nhà quản lý nắm giữ cổ phiếu Tỷ lệ % sở hữu cổ phần của CEO

Loại thu nhập ưu đãi Có được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN trong kỳ 
quan sát hay không

Thay đổi chính sách thuế TNDN Có sự thay đổi thuế suất thuế TNDN trong kỳ quan sát 
hay không

Chính sách giảm thuế tháo gỡ 
khó khăn của Nhà nước

Có được hưởng chính sách tháo gỡ khó khăn của Nhà 
nước trong kỳ quan sát hay không

Quy mô doanh nghiệp Số vốn điều lệ

Chủ trương của nhà quản lý về 
tối đa hóa lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế

Công ty có dự tính phát hành cổ 
phiếu

Có phát hành chứng khoán trong kỳ quan sát hay 
không

Chính sách kế toán
Có ghi nhận các khoản sau: doanh thu chưa thực hiện, 
doanh thu theo tiến độ; các khoản dự phòng trong kỳ 
quan sát hay không.

 

Hình 2: Mô hình nghiên cứu  

Bảng 1: Các nhân tố trong mô hình nghiên cứu
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ưu đãi thuế nhiều;
H4: Nếu thuế suất thuế TNDN 

được điều chỉnh theo xu hướng 
giảm thì công ty sẽ điều chỉnh thu 
nhập để giảm thuế TNDN phải 
nộp trong năm hiện tại với mục 
đích chuyển lợi nhuận sang năm 
sau để chịu thuế suất thấp hơn;

H5: Nếu được hưởng chính 
sách hỗ trợ của nhà nước thì 
công ty sẽ điều chỉnh thu nhập để 
được hưởng hỗ trợ nhiều nhất;

H6: Nếu vốn điều lệ càng cao 
thì công ty sẽ có động cơ điều 
chỉnh thu nhập làm giảm thuế 
TNDN hơn so với các công ty có 
vốn điều lệ thấp;

H7: Lợi nhuận sau thuế càng 
cao thì  có khả năng là công ty đã 
điều chỉnh thu nhập;

H8: Nếu có phát hành chứng 
khoán thì công ty sẽ điều chỉnh 
thu nhập theo hướng giảm thuế 
TNDN phải nộp nhằm tăng sức 
hấp dẫn nhà đầu tư;

H9: Nếu trong kỳ báo cáo 
công ty có ghi nhận các khoản 
doanh thu nhận trước, doanh thu 
theo tiến độ hoặc dự phòng thì 
khả năng công ty đã điều chỉnh 
thu nhập để giảm thuế TNDN 
thông qua các khoản điều chỉnh 
này;

H10: Nếu công ty có ghi nhận 
các khoản chi phí thuế TNDN 
hoãn lại thì có khả năng công ty 
đã sử dụng điều chỉnh thu nhập 
nhằm giảm thuế TNDN.
3. Phương trình thực nghiệm 

Mô hình hồi quy lượng hóa mối 
quan hệ giữa các biến độc lập và 
biến phụ thuộc được viết dưới dạng 
sau:

Yit = a + b1X1it +…. + b11X11it + eit
Trong đó:
Yit: Biến phụ thuộc là hành 

vi điều chỉnh thu nhập làm giảm 
thuế TNDN phải nộp của công ty 

thứ i tại năm t, Yit nhận 2 giá trị: 
1: Nếu theo báo cáo của cơ 

quan Thuế công ty này có hành 
vi điều chỉnh thu nhập nhằm 
giảm thuế TNDN phải nộp;

0: Đối với các công ty còn 
lại. 

a: Hằng số 
b1 đến b11: Các hệ số hồi quy
Xit: Là các biến độc lập cụ 

thể của công ty thứ i tại năm t. 
Biến độc lập Xit sẽ gồm các biến 
từ  X1it đến X11it . Chi tiết các biến 
như sau:

X1it: Thay đổi CEO, biến này 
sẽ nhận giá trị =1 nếu trong năm 
quan sát công ty có thay đổi CEO 
và nếu không sẽ nhận giá trị =0.

X2it: Tỷ lệ sở hữu cổ phần của 
CEO, biến này xác định bằng tỷ 
lệ % cổ phiếu nắm giữ của CEO 
so với số cổ phiếu đang lưu hành 
của công ty. 

X3it: Hưởng chính sách ưu đãi 
thuế, biến này sẽ nhận giá trị =1 
nếu trong năm quan sát công ty 
có hưởng chính sách ưu đãi thuế 
và nếu không sẽ nhận giá trị =0.

X4it: Thay đổi thuế suất thuế 
TNDN, biến này sẽ nhận giá trị 
=1 nếu trong năm quan sát có 
thay đổi thuế suất và nếu không 
sẽ nhận giá trị =0.

X5it: Hưởng chính sách tháo 
gỡ khó khăn, biến này sẽ nhận 
giá trị =1 nếu trong năm quan 
sát công ty có được hưởng chính 
sách tháo gỡ khó khăn và nếu 
không sẽ nhận giá trị =0.

X6it: Vốn điều lệ, biến này 
nhận giá trị tương ứng với vốn 
điều lệ của các công ty tại thời 
điểm cuối năm quan sát.

X7it: Lợi nhuận sau thuế, biến 
này nhận giá trị tương ứng với 
lợi nhuận sau thuế ghi nhận trên 
báo cáo tài chính thường niên 
của công ty. 

X8it: Phát hành chứng khoán, 
biến này sẽ nhận giá trị =1 nếu 
trong năm quan sát công ty có 
phát hành thêm chứng khoán và 
nếu không sẽ nhận giá trị =0.

X9it: Ghi nhận doanh thu chưa 
thực hiện, doanh thu theo tiến 
độ, biến này sẽ nhận giá trị =1 
nếu trong năm quan sát công ty 
có ghi nhận một trong các khoản 
doanh thu trên và nếu không sẽ 
nhận giá trị =0.

X10it: Ghi nhận dự phòng, biến 
này sẽ nhận giá trị tương ứng từ 
1 đến 4 và nếu số khoản mục dự 
phòng ghi nhận càng nhiều thì 
khả năng công ty sử dụng điều 
chỉnh thu nhập làm giảm thuế 
TNDN phải nộp càng cao. Các 
khoản dự phòng bao gồm: dự 
phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, 
dự phòng công nợ phải thu khó 
đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho và dự phòng giảm giá đầu tư 
dài hạn;

X11it: Chi phí thuế TNDN 
hoãn lại, biến này nhận giá trị =1 
nếu trong năm quan sát công ty 
có ghi nhận chi phí thuế TNDN 
hoãn lại và nếu không sẽ nhận 
giá trị =0.

eit: Sai số 
4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu

4.1. Chọn mẫu  
Theo Bảng thống kê các chỉ 

số tài chính của tổ chức niêm yết 
cập nhật đến 30/6/2013 của HOSE 
và HNX, số liệu tổng quát về các 
công ty niêm yết (Bảng 2).

Dựa trên các biên bản thanh 
- kiểm tra thuế từ các Cục thuế, 
Chi cục thuế từ năm 2009 đến 
tháng 09/2013, trong 691 công ty 
nói trên, tác giả lọc ra được danh 
sách gồm 211 công ty có sẵn các 
dữ liệu cần thiết cho việc nghiên 
cứu. Số lượng các công ty khảo 
sát là 211 công ty so với 691 
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công ty đang niêm yết đến thời 
điểm 30/6/2013, chiếm tỷ lệ 31% 
về số lượng và 58% giá trị vốn 
điều lệ của hai thị trường HOSE 
và HNX. Phân chia chi tiết theo 
sàn và ngành nghề (Bảng 3).

Theo hệ thống phân ngành 
áp dụng tại HOSE và HNX, các 
công ty niêm yết sẽ được phân 
chia thành 18 ngành nghề, trong 
211 công ty được khảo sát có đầy 
đủ các ngành nghề kinh doanh. 
Sàn HNX có 51 công ty đại diện 
cho 16 ngành nghề, sàn HOSE 
có 160 công ty đại diện đầy đủ 
18 ngành nghề. 
 4.2. Xử lý số liệu

Dựa trên danh sách 211 công ty 
đã lựa chọn, tác giả lấy dữ liệu về 
các công ty để thu thập các giá trị 
cho các biến quan sát như sau:

- Dựa vào báo cáo tài chính 
các năm 2009 – 2012 và báo cáo 
tài chính 6 tháng đầu năm 2013 
của các công ty để thu thập dữ 
liệu cho các biến: Lợi nhuận sau 
thuế; chi phí thuế TNDN hoãn 
lại; ghi nhận doanh thu chưa thực 
hiện, doanh thu theo tiến độ; ghi 
nhận dự phòng. 

- Dựa vào báo cáo thường 
niên các năm 2009 – 2012 của 
các công ty để thu thập dữ liệu 
về thay đổi CEO và tỷ lệ sở hữu 
cổ phần của CEO.

- Dựa vào báo cáo thống kê 
về các chỉ tiêu tài chính của các 
công ty niêm yết được phát hành 
bởi HOSE và HNX vào các thời 
điểm cuối các năm 2009 – 2012 
và cuối tháng 06/2013 để thu 
thập dữ liệu về giá trị vốn điều 
lệ của các công ty và chi tiết phát 
hành chứng khoán của năm quan 
sát.

- Dựa vào các biên bản thanh, 
kiểm tra thuế, quyết định xử lý từ 
2009 đến tháng 06/ 2013 để thu 

Sàn giao dịch Số lượng công ty niêm yết Giá trị vốn hóa thị trường (tỷ VND)

HNX 388 977,754

HOSE 303 7,969,839

Tổng cộng 691 8,947,593

Sàn Ngành nghề kinh doanh Số lượng Vốn điều lệ (tỷ đồng)

HNX

Bán lẻ 1 106

Bất động sản 3 1,517

Công nghệ thông tin 3 220

Dầu khí 1 4,467

Dịch vụ tài chính 3 937

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 3 557

Du lịch và Giải trí 3 141

Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13 986

Hàng cá nhân & Gia dụng 2 114

Hóa chất 1 40

Ngân hàng 1 9,340

Tài nguyên cơ bản 2 120

Thực phẩm và đồ uống 2 84

Truyền thông 5 244

Xây dựng và Vật liệu 7 809

Y tế 1 93

Tổng cộng sàn HNX 51 19,775

HOSE

Bán lẻ 4 1,074

Bảo hiểm 3 8,220

Bất động sản 26 26,034

Công nghệ Thông tin 5 2,027

Dầu khí 1 2,105

Dịch vụ tài chính 5 8,798

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 7 20,428

Du lịch và Giải trí 2 165

Hàng & Dịch vụ công nghiệp 32 10,899

Hàng cá nhân & Gia dụng 10 2,267

Hóa chất 7 4,594

Ngân hàng 5 69,864

Ô tô và phụ tùng 6 1,473

Tài nguyên cơ bản 7 1,969

Thực phẩm và đồ uống 15 19,659

Truyền thông 1 110

Xây dựng và Vật liệu 20 6,857

Y tế 4 476

Tổng cộng sàn HOSE 160 187,019

Tổng cộng hai sàn 211 206,795

Bảng 3: Thống kê theo sàn và ngành nghề các công ty khảo sát

Bảng 2: Thống kê số lượng và giá trị vốn hóa thị trường
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thập về các giá trị của các biến: 
Hưởng chính sách ưu đãi thuế, 
hưởng chính sách tháo gỡ khó 
khăn và số tiền thuế TNDN bị 
truy thu, truy hoàn của các công 
ty trong các năm tương ứng từ 
2009 đến 2012.

Sau khi thu thập đầy đủ các dữ 
liệu cho các biến quan sát qua các 
năm, tác giả tiến hành các bước xử 
lý dữ liệu như sau:

Bước 1: Xác định các công ty 
có sử dụng điều chỉnh thu nhập: 
Theo DeAngelo (1986), dấu hiệu 
nhận biết các công ty có sử dụng 
điều chỉnh thu nhập là dựa vào 
giá trị của các khoản dồn tích tự 
định, nếu giá trị này # 0 nghĩa 
là công ty có điều chỉnh thu 
nhập. Sau khi xác định dấu hiệu 
công ty có sử dụng điều chỉnh 
thu nhập sẽ kết hợp với số thuế 
TNDN bị truy thu, truy hoàn để 
xác định hành vi điều chỉnh thu 
nhập làm giảm thuế TNDN phải 
nộp. Công ty nào được xác định 
có điều chỉnh thu nhập làm giảm 
thuế TNDN phải nộp sẽ nhận giá 
trị =1, nếu không sẽ nhận giá trị 
=0. Như vậy, giá trị của biến Y sẽ 
được xác định theo như sau: 

TAt = EATt – CFOt
DAt = DAt – DA(t-1)
EMt = 1 nếu DAt # 0, hoặc 

EMt = 0 nếu DAt = 0.
Trong đó:
EAT: Lợi nhuận sau thuế;
CFO: dòng tiền từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh;
TA: Tổng các khoản dồn tích 

tự định;
DA: Các khoản dồn tích tự 

định theo chủ ý nhà quản lý;
EM: Điều chỉnh thu nhập.
Khi đã xác định được giá trị EM 

theo từng năm của các công ty, để 
xác định giá trị Y (Điều chỉnh thu 
nhập làm giảm thuế TNDN phải 

Biến Định nghĩa
Kỳ vọng 
tương 
quan

Y

(Biến phụ thuộc) hành vi điều chỉnh thu nhập làm giảm thuế TNDN 
phải nộp của công ty thứ i tại năm t, Y nhận 2 giá trị: 
1: Nếu các công ty được xác định là có hành vi điều chỉnh thu nhập 
làm giảm thuế TNDN phải nộp.
0: Đối với các trường hợp còn lại. 

X1
Thay đổi CEO, biến này sẽ nhận giá trị = 1 nếu trong năm quan sát 
công ty có thay đổi CEO và nếu không sẽ nhận giá trị = 0. (+)

X2

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của CEO, biến này xác định bằng tỷ lệ % cổ 
phiếu năm giữa của CEO so với số cổ phiếu đang lưu hành của 
công ty.

(+)

X3

Hưởng chính sách ưu đãi thuế, biến này sẽ nhận giá trị = 1 nếu 
trong năm quan sát công ty có hưởng chính sách ưu đãi thuế và 
nếu không sẽ nhận giá trị = 0.

(-)

X4

Thay đổi thuế suất thuế TNDN, biến này sẽ nhận giá trị =1 nếu 
trong năm quan sát có thay đổi thuế suất và nếu không sẽ nhận 
giá trị = 0.

(+)

X5
Vốn điều lệ, đơn vị tính là tỷ đồng, biến này nhận giá trị tương ứng 
với vốn điều lệ của các công ty tại thời điểm cuối năm quan sát. (+)

X6

Lợi nhuận sau thuế, đơn vị tính là tỷ đồng, biến này nhận giá trị 
tương ứng với lợi nhuận sau thuế ghi nhận trên BCTC năm của 
công ty.

(+)

X7

Phát hành chứng khoán, biến này sẽ nhận giá trị =1 nếu trong năm 
quan sát công ty có phát hành thêm chứng khoán và nếu không 
sẽ nhận giá trị = 0.

(+)

X8

Ghi nhận doanh thu chưa thực hiện, doanh thu theo tiến độ, biến 
này sẽ nhận giá trị = 1 nếu trong năm quan sát công ty có ghi nhận 
một trong các khoản doanh thu trên và nếu không sẽ nhận giá trị 
= 0.

(+)

X9

Ghi nhận dự phòng, biến này sẽ nhận giá trị tương ứng từ 1 đến 
4 khoản dự phòng và nếu số khoản mục dự phòng ghi nhận càng 
nhiều thì khả năng công ty sử dụng điều chỉnh thu nhập nhằm làm 
giảm thuế TNDN phải nộp càng cao.

(+)

X10

Chi phí thuế TNDN hoãn lại, biến này nhận giá trị = 1 nếu trong 
năm quan sát công ty có ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại và 
nếu không sẽ nhận giá trị = 0.

(+)

Mã

Có điều chỉnh 
thu nhập Số thuế truy thu Giá trị Y

E
M

 2009

E
M

 2010

E
M

 2011

E
M

 2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Bảng 4: Xác định giá trị Y

Bảng 5: Mã hóa lại các biến và kỳ vọng tương quan

nộp), tác giả tiếp tục trình bày giá 
trị EM của các năm 2009-2012 và 
số thuế TNDN bị truy thu tương 
ứng các năm 2009-2012 để xác 
định các giá trị Y tương ứng từng 
năm. Bảng giá trị được trình bày ở 

Bảng 4.
Chẳng hạn, Giá trị Y năm 

2009 được xác định như sau: nếu 
Giá trị EM2009 = 1 và Số thuế truy 
thu năm 2009 # 0 thì giá trị Y2009 
=1, còn lại giá trị Y sẽ = 0. Giá 
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trị Y của các năm khác được xác 
định tương tự.

Bước 2: Với các giá trị Y đã 
xác định ở bước 1, sử dụng phần 
mềm STATA để phân tích tương 
quan và hồi quy giữa các biến Y 
và X,  trên cơ sở đó đưa ra các 
nhận xét và kết luận.
4.3. Thống kê mô tả các biến 

Trong quá trình thu thập dữ liệu 
biến X5it: Hưởng chính sách tháo 
gỡ khó khăn do bị giới hạn bởi các 
nguồn tài liệu cung cấp nên tác giả 
quyết định bỏ biến này và tiến hành 
mã hóa lại các biến với kỳ vọng về 
các tương quan giữa biến độc lập 
và biến phụ thuộc như sau:

Tổng cộng trong vòng 4 năm 
quan sát từ 2009 đến 2012 của 
211 công ty, tác giả có được 844 

quan sát hợp lệ cho các biến, chi 
tiết thống kê mô tả các biến như 
Bảng 6.
5. Kết quả kiểm định và mức độ 
dự báo  

Mô hình được ước lượng theo 
phương pháp Logit. Kết quả ước 
lượng được trình bày trong Bảng 
7.

Các biến độc lập: X3, X8, X9, 
X10 có (Sig.Wald) < 0,05 cho 
thấy các biến này có ý nghĩa tác 
động đến biến phụ thuộc (Hành 
vi điều chỉnh thu nhập làm giảm 
thuế TNDN phải nộp). Dấu của 
các hệ số hồi quy b3, b8, b9, b10 
đúng với kỳ vọng. Cụ thể:

b3 < 0 hàm ý rằng doanh 
nghiệp được hưởng chính sách 

ưu đãi thuế TNDN trong năm 
thì khả năng doanh nghiệp sẽ sử 
dụng điều chỉnh thu nhập làm 
tăng thuế TNDN phải nộp trong 
kỳ ưu đãi để được hưởng ưu đãi 
thuế nhiều nhất;

b8 > 0 hàm ý rằng doanh 
nghiệp có ghi nhận doanh thu 
nhận trước, doanh thu theo tiến độ 
trong năm thì xác suất điều chỉnh 
thu nhập làm giảm thuế TNDN 
phải nộp cao hơn so với doanh 
nghiệp không có ghi nhận;

b9 > 0 hàm ý rằng  doanh 
nghiệp càng ghi nhận nhiều 
khoản dự phòng thì khả năng 
doanh nghiệp sẽ sử dụng điều 
chỉnh thu nhập làm giảm thuế 
TNDN thông qua các khoản điều 
chỉnh này càng lớn;

b10 > 0 hàm ý rằng doanh 
nghiệp có ghi nhận các khoản 
chi phí thuế TNDN hoãn lại thì 
xác suất điều chỉnh thu nhập làm 
giảm thuế TNDN cao hơn doanh 
nghiệp không có ghi nhận;

Sáu biến độc lập còn lại: X1, 
X2, X4, X5, X6, X7 đều có mức 
ý nghĩa (Sig.Wald) > 0,05 nên 
tương quan với biến phụ thuộc Y 
không có ý nghĩa.

Kết quả mô hình cho thấy giá trị 
Log likelihood = -126.75865 không 
quá lớn và R2 = 0.7642 hay 76.42% 
có thể chấp nhận được. Kiểm định 
mức độ phù hợp của mô hình cho 
thấy giá trị của Chi-square 821.84, 
Sig.Chi-square = 0,000. Điều này 
minh chứng rằng giả thuyết b1 = b2 
= b3 = b4 = b5 = b6 = b7 = b8 = b9 = 
b10 = 0 bị bác bỏ, có nghĩa là có ít 
nhất một hệ số có ý nghĩa thống kê, 
đồng nghĩa là có ít nhất một biến 
có tác động ảnh hưởng đến biến 
phụ thuộc Y. Hay tổng quát là mô 
hình lý thuyết phù hợp với dữ liệu 
thực nghiệm.

Từ kết quả thực nghiệm, tác giả 

Variable Obs Mean Std.Dev Min Max

Y 844 0.3341 0.4720 0 1

X1 844 0.0746 0.2630 0 1

X2 844 0.0869 0.3613 0 1

X3 844 0.3602 0.4803 0 1

X4 844 0.2500 0.4333 0 1

X5 844 73,857 218,515 1,059 2,300,000

X6 844 204,960 674,545 (1,700,000) 6,300,000

X7 844 0.2453 0.4305 0 1

X8 844 0.1967 0.3977 0 1

X9 844 1.8412 1.1468 0 4

X10 844 0.4408 0.4968 0 1

 Coef. Std. Err. Z P > [z] Wald

X1 0.5961 0.6204 0.96 0.337 0.92

X2 -0.0073 0.5426 -0.01 0.989 0.00

X3 -5.5300 0.5506 -10.04 0.000 100.89

X4 0.6050 0.4161 1.45 0.146 2.11

X5 1.62.10-07 8.24.10-07 0.20 0.844 0.04

X6 8.71,10-08 2.39.10-07 0.36 0.715 0.13

X7 -0.2261 0.4324 -0.52 0.601 0.27

X8 0.9293 0.3714 2.50 0.012 6.26

X9 0.8908 0.2007 4.44 0.000 19.69

X10 7.9264 0.6473 12.24 0.000 149.93

_cons -6.1482 0.7200 -8.54 0.000 72.91

Bảng 6: Thống kê mô tả các biến

Bảng 7: Kết quả kiểm định 
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ước lượng mức độ dự báo của mô 
hình. Kết quả dự báo của mô hình 
được trình bày trong Bảng 8. Tỷ lệ 
dự báo đúng của toàn bộ mô hình: 
93,96%. Đối với doanh nghiệp 
không có hành vi điều chỉnh thu 
nhập để giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp thì trong 261 quan 
sát, mô hình dự báo chính xác 
246 trường hợp, vậy tỷ lệ đúng 
là 94,25%. Đối với doanh nghiệp 
có hành vi điều chỉnh thu nhập để 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp, trong 583 quan sát, mô 
hình dự báo chính xác 547 trường 
hợp, vậy tỷ lệ đúng là 93,83%. 
6. Kết luận và hàm ý chính sách

Kết quả kiểm định cho kết 
luận: 

- Hưởng chính sách ưu đãi 
thuế; 

- Ghi nhận doanh thu chưa 
thực hiện, doanh thu theo tiến 
độ; 

- Ghi nhận số lượng các khoản 
dự phòng; và 

- Ghi nhận chi phí thuế TNDN 
hoãn lại là 4 biến có ảnh hưởng 
đến hành vi điều chỉnh thu nhập 
làm giảm thuế TNDN phải nộp. 

Mô hình hồi quy dự báo khả 
năng chính xác 93.96%. Từ kết 
quả này, tác giả khuyến nghị:

- Bổ sung các chỉ tiêu để chọn 
lựa đối tượng kiểm tra, thanh tra 
thuế.

- Doanh nghiệp được hưởng 
ưu đãi thuế trong kỳ thanh, kiểm 
tra. Kết quả kiểm định cho thấy 
các doanh nghiệp trong thời gian 

ưu đãi thuế thường sử dụng điều 
chỉnh thu nhập nhằm tăng thu 
nhập tính thuế để hưởng mức ưu 
đãi thuế tối đa và làm giảm thuế 
TNDN phải nộp trong những 
năm sau khi kết thúc kỳ ưu đãi 
thuế. Vì vậy, khi lập kế hoạch 
thanh, kiểm tra cần lưu ý đưa các 
doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi 
thuế vào diện đối tượng có rủi ro 
trốn, tránh thuế cần được thanh 
kiểm tra chứ không vì doanh 
nghiệp không có số thu hoặc 
đang hưởng ưu đãi nên không 
thanh, kiểm tra.

- Doanh nghiệp có ghi nhận 
doanh thu chưa thực hiện, doanh 
thu theo tiến độ. Khoản doanh 
thu này thường được ghi nhận 
theo chủ định của nhà quản lý, 
nhất là các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực dịch vụ, xây dựng. Do 
đó, nếu doanh nghiệp ghi nhận 
các khoản này khả năng doanh 
nghiệp đã sử dụng điều chỉnh thu 
nhập làm giảm thuế TNDN phải 
nộp, nhất là khi kết hợp với yếu 
tố ưu đãi thuế, thay đổi mức thuế 
suất.

- Ghi nhận các khoản dự 
phòng. Việc ghi nhận dự phòng 
sẽ làm giảm thu nhập tính thuế 
và các khoản dự phòng cũng phụ 
thuộc rất nhiều vào chủ định của 
nhà quản lý nhất là các khoản 
dự phòng về hàng tồn kho, đầu 
tư chứng khoán, trong khi căn 
cứ xác định giá trị thuần có thể 
thực hiện của cơ quan thuế hiện 
còn rất hạn chế. Do đó, đối với 

các doanh nghiệp, ghi nhận càng 
nhiều các khoản dự phòng và 
đặc biệt dự phòng liên quan đến 
đầu tư chứng khoán thì khả năng 
doanh nghiệp sử dụng các khoản 
mục này để điều chỉnh thu nhập 
nhằm giảm thuế TNDN phải nộp 
là rất cao.

- Ghi nhận chi phí thuế 
TNDN hoãn lại. Quan điểm về 
thuế TNDN hiện nay đã thay đổi 
so với trước đây: Đối với doanh 
nghiệp, thuế TNDN được xem là 
một khoản chi phí. Do đó, việc 
tiết kiệm chi phí này cũng là một 
trong những chiến lược về cắt 
giảm hoặc quản lý hiệu quả chi 
phí của các doanh nghiệp. Việc 
doanh nghiệp có ghi nhận chi 
phí thuế TNDN hoãn lại âm hoặc 
dương đều cho thấy sự khác biệt 
về cơ sở tính thuế TNDN giữa 
kế toán và thuế. Và, theo kết quả 
nghiên cứu, tín hiệu về khả năng 
sử dụng điều chỉnh thu nhập 
nhằm giảm thuế TNDN phải nộp 
thông qua việc ghi nhận khoản 
mục này rất cao. Do đó, cần đặc 
biệt lưu ý đưa chỉ tiêu này vào 
tiêu chí chọn lựa đối tượng thanh 
tra, kiểm tra thuế.

- Sử dụng các tín hiệu khi thực 
hiện thanh, kiểm tra tại đơn vị

Khi thực hiện thanh, kiểm 
tra tại đơn vị, cần thực hiện việc 
trình bày số liệu các năm liền kế 
trước để nhận xét về sự thay đổi 
trong các chỉ tiêu: Dự phòng; 
doanh thu ghi nhận trước, doanh 
thu theo tiến độ; và chi phí thuế 
TNDN hoãn lại tương quan với 
thu nhập tính thuế, ưu đãi thuế. 
Nếu:

- Thu nhập tính thuế trong 
giai đoạn ưu đãi cao hơn giai 
đoạn không ưu đãi thì khả năng 
doanh nghiệp có điều chỉnh thu 
nhập nhằm giảm thuế TNDN, do 

Số quan sát
Dự đoán

Tỷ lệ phần trăm 
dự đoán đúngHành vi điều chỉnh Số dự 

đoán đúng0 1

Hành vi 
điều chỉnh

0 246 15 246 94,25%

1 36 547 547 93,83%

Tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể 844 793 93,96%

Bảng 8: Phân tích dự báo chính xác của mô hình
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đó cần tìm hiểu nguyên nhân thu 
nhập tính thuế giảm và sự khác 
biệt này có thể giúp phát hiện 
hành vi điều chỉnh thu nhập nhằm 
giảm thuế TNDN phải nộp.

- Các khoản dự phòng tăng 
kéo theo thu nhập tính thuế giảm 
thì cần xem xét mức độ hợp lý 
của các khoản dự phòng và ảnh 
hưởng của các khoản này đến thu 
nhập tính thuế.

- Doanh thu ghi nhận trước 
và doanh thu theo tiến độ là các 
khoản doanh thu được phân bổ 
theo thời gian, nếu năm nay ghi 
nhận nhiều thì năm sau sẽ ghi 
nhận ít và ngược lại hoặc nếu 
năm nay có ghi thì năm sau phải 
phân bổ vào doanh thu thực. Do 
đó, nếu các khoản này phát sinh 
trước hết cần xem xét mối tương 
quan với dòng tiền thực thu của 
doanh nghiệp hoặc các cơ sở ghi 
nhận doanh thu, sau đó nếu việc 
ghi nhận các khoản này làm tăng 
thu nhập tính thuế và kết hợp với 
thời gian ưu đãi thuế thì khả năng 
doanh nghiệp có sử dụng điều 
chỉnh thu nhập là rất cao. Vì vậy, 
cần tập trung kiểm tra các khoản 
mục này và tác động của các 

khoản này đến thu nhập tính thuế 
hoặc chi phí trích trước tương 
ứng các khoản này có được thực 
hiện hay không.

- Khi doanh nghiệp phát sinh 
chi phí thuế TNDN hoãn lại thì cơ 
sở tính thuế của kế toán và thuế 
sẽ có sự khác biệt, do đó cần xác 
định các khoản chênh lệch thu 
nhập tính thuế giữa cơ sở kế toán 
và thuế thuộc loại chênh lệch tạm 
thời hay chênh lệch vĩnh viễn để 
từ đó xác định lại chi phí thuế 
TNDN phân bổ, ghi nhận trong 
năm kiểm tra được chính xác. 

Ngoài ra, cần thực hiện phân 
tích xác định mức độ điều chỉnh 
thu nhập để phát hiện hành vi 
trốn thuế của doanh nghiệp. 
Cụ thể, dựa vào công thức xác 
định mức điều chỉnh thu nhập 
của DeAngelo (1986) để tính ra 
các khoản dồn tích tự định. Nếu 
doanh nghiệp có giá trị các khoản 
dồn tích tự định theo chủ ý của 
nhà quản lý lớn vượt quá ngưỡng 
tỷ lệ % đã xác định (có thể là 5%, 
10%, 15%... so với thu nhập tính 
thuế tùy theo từng tình huống cụ 
thể của từng doanh nghiệp) thì 
cần tìm hiểu chi tiết các khoản 

dồn tích tự định và nguyên nhân 
phát sinh của các khoản này để 
xác định khả năng các khoản này 
làm giảm thuế TNDN phải nộp 
của doanh nghiệp hay khôngl
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