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1. giới thiệu nghiên cứu: 

Trên địa bàn tỉnh An Giang, 
với gần 4.000 doanh nghiệp và 
trên 1.000 chi nhánh trực thuộc 
doanh nghiệp đang hoạt động 
nguồn thu thuế TNDN hàng năm 
chiếm tỷ trọng từ 13% đến 17% 
trên tổng thu NSNN trên địa bàn. 
Hiện nay, sự tuân thủ của doanh 
nghiệp chưa nghiêm, nộp chậm, 
trốn thuế còn nhiều. Tổng số 
nợ đọng thuế của DN đến đến 
31/7/2016 còn rất lớn, trong đó 
thuế TNDN chiếm trên 67%.

Nguyên nhân là do: hiện nay 
một số DN lớn, xuất khẩu các 
mặt hàng trọng điểm của tỉnh 

Tóm tắt 

Các nghiên cứu trong và ngoài nước chỉ ra, việc sự tuân thủ thuế thu nhập 
doanh nghiệp của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhóm yếu tố:  
kinh tế, hệ thống chính sách thuế và quản lý thuế, đặc điểm doanh nghiệp, 

ngành kinh doanh, pháp luật và xã hội,tâm lý. Qua xử lý  209 phiều khảo sát DN bằng 
công cụ SPSS và kết quả phân tích hồi quy đã đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trong phân 
tích, vì thế mà phương trình hồi quy thể hiện mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trong 
mô hình được xây dựng và chỉ ra mức độ khác biệt trong tuân thủ thuế giữa các nhóm 
DN. Trên cơ sờ đó nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị. 

Từ khóa: Tài chính, thuế, doanh nghiệp

Abstract: 
The domestic and foreign research pointed out, the tax compliance of business 

enterprises is influenced by several groups of factors: economic, taxation system and tax 
administration, business characteristics career, business, law and society, psychology. 
Treated 209 companies in the survey tool and results SPSS regression analysis was 
sufficient to ensure the requirements of the analysis, so that the regression equation 
represents the influence of the factors in the model built form and indicate the difference 
in the level of tax compliance among the group companies. On that basis, the study given 
the governance implications.
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Bảng 1: Tình hình nợ thuế của các DN thuộc Cục Thuế quản lý

Thời điểm
Tổng số Thuế TNDN

Tổng số nợ đọng 
(triệu đồng)

% so với số thu 
từ DN

Tổng số nợ đọng 
(triệu đồng)

% so với số 
thu thuế TNDN

31/12/2015 102.592 11,0 12.487 3,8

31/7/2016 112.068 20,6 14.504 9,1

Bảng 2: Tình hình nợ thuế của các DN thuộc Cục Thuế quản lý theo loại hình DN

Nguồn: Cục Thuế tỉnh An Giang

Loại hình DN

Tổng số Thuế TNDN

Tổng số nợ 
đọng (triệu 
đồng)

chiếm tỷ lệ % 
so với tổng nợ

Tổng số nợ 
đọng (triệu 
đồng)

chiếm tỷ lệ % 
so với tổng 
nợ

Tổng nợ đến 31/7/2016 112.068 14.504

DN nhà nước 15.077 13,5 3.488 24,0

DN đầu tư nước ngoài 1.000 0,9 0 0,0

DN ngoài quốc doanh 95.991 85,7 11.016 76,0


