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Khái lược 

hức năng chính yếu của thuế là huy động các nguồn lực tài chính vào ngân 

sách nhà nước. Đồng thời với tính vốn dĩ là một công cụ kinh tế đắc lực của 

Nhà nước, thuế giữ vai tr  điều tiết các quan hệ kinh tế thông qua quá trình 

phân phối các nguồn lực tài chính. Các công cụ được Nhà nước sử dụng điều tiết vĩ mô 

bao gồm: thuế, tỷ giá hối đoái, lãi suất tín dụng, giá NN, chính sách tài trợ,.. Mỗi công 

cụ nói trên thực hiện một chức năng giới hạn trong một lĩnh vực hoạt động. Ch  có thuế 

là một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô đa diện nhạy b n và hữu hiệu. 

Trọng từ: Thuế, thuế trực thu, thuế gián thu, điều tiết kinh tế vĩ mô, đa diện, nhạy 

bén, hữu hiệu. 
 

Abstract 

The main function of the tax is to mobilize financial resources into the state budget. 

Equally, as a viable economic tool of the State, taxes play a role in regulating economic 

relations through the distribution of financial resources. The instruments used by the 

State to regulate the macro economy include: taxes, exchange rates, credit interest 

rates, foreign exchange rates, donor policies, etc. Each of these tools performs a limited 

function in a field of activity. Taxation is a powerful, multi-faceted macroeconomic. 
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multi-faceted  and effective macroeconomic tools. 
 
 

 


