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1. Giới thiệu 

Ngày 28/4/2016, Chính phủ 
ban hành Nghị quyết 19/2016/
NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia hai năm 
2016-2017, định hướng đến năm 
2020. Theo Báo cáo Năng lực 
cạnh tranh toàn cầu 2015-2016 
(công bố tháng 9 năm 2015) của 
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF- 
World Economic Forum), vị thế 

năng lực cạnh tranh của VN năm 
2015 có sự cải thiện đáng kể so 
với năm 2014, tăng 12 bậc (từ 
vị trí 68/144 lên vị trí 56/140). 
Trong khu vực Đông Nam Á, 
năng lực cạnh tranh của VN 
hiện đứng 6 sau 5 quốc gia gồm: 
Singapore (thứ 2), Malaysia (thứ 
18), Thái Lan (thứ 32), Indonesia 
(thứ 37) và Philippines (thứ 47), 
và thuộc nửa trên của Bảng xếp 
hạng. Về môi trường kinh doanh, 
thứ hạng của nước ta năm 2015 

(theo Báo cáo Doing Business 
2016 của Ngân hàng thế giới, 
công bố tháng 10 năm 2015) tăng 
3 bậc, từ vị trí 93 lên vị trí 90/189 
nền kinh tế, nhưng vẫn đứng sau 
hàng loạt quốc gia trong khu 
vực như Singapore (đứng thứ 1), 
Malaysia (18), Thái Lan (49)...
(Chính phủ, 2016). Trong khi đó, 
nhiều chỉ số quan trọng vẫn chưa 
được cải thiện hoặc cải thiện rất 
ít. Chẳng hạn, chỉ số về nộp thuế 
tăng 4 bậc (từ mức 172 lên mức 
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nhau để hạn chế các khác biệt giữa hai hệ thống là bài toán cần lời giải của các nhà 
nghiên cứu, các chuyên gia cùng các cơ quan soạn thảo, hoạch định, ban hành hệ thống 
pháp luật thuế và kế toán. Hiện nay chưa có giải pháp thiết thực và lộ trình phù hợp để 
thu hẹp khác biệt này theo hướng phân tích lý thuyết và thực tiễn. Bằng phương pháp 
phân tích thống kê, điều tra khảo sát và phân tích tổng hợp, nhằm xác định sự khác biệt 
giữa kế toán tài chính và kế toán thuế, tác động của  sự khác biệt này đến công tác quản 
lý thu thuế, phân tích các dạng khác biệt, nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của sự khác 
biệt này đến hiệu quả quản lý thu thuế. 
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Abstract 
The development of financial accounting and tax accounting in the connected 

and interdependent relationship to limit the differences between the two systems is 
the problem that needs the resolution from researchers, experts and all agencies who 
prepare discussion, planning, and enacting the legal system of tax and accounting. At the 
present, there is no feasible solution and appropriate procedures to narrow this difference 
towards a theoretical and practical analysis. By using the statistical analysis, survey and 
synthetic analysis, in order to determine the difference between financial accounting and 
tax accounting, the impact of this difference to the management of tax collection, and to 
analyze the types, causes,  and extent of the impact of this difference to the efficiency of  
the management of tax collection.
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