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Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ của chính sách tối ưu hóa thuế và giá trị 
doanh nghiệp dựa trên số liệu của 53 doanh nghiệp cổ phần phi tài chính tại 
VN nhằm kiểm định mối quan hệ giữa việc tối ưu hóa thuế và giá trị doanh 

nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối tương quan ngược chiều giữa tối ưu 
hóa thuế và giá trị doanh nghiệp. Mối quan hệ này cũng rõ nét hơn ở các doanh nghiệp 
niêm yết so với các doanh nghiệp chưa niêm yết bởi vì các doanh nghiệp niêm yết phải 
chịu nhiều quy định ràng buộc và kiểm soát cũng như công khai thông tin hơn. Bên cạnh 
đó, các doanh nghiệp niêm yết có khả năng tiếp cận nợ cao hơn so với các doanh nghiệp 
chưa niêm yết nên việc tối ưu hóa thuế của các doanh nghiệp niêm yết sẽ cao hơn.

Từ khóa: Chiến lược tối ưu hóa thuế, giá trị doanh nghiệp.

Asbtract:
The paper examines the relationship between tax optimization policy and Firm’s 

Value based on the data of 53 non-financial joint stock enterprises in Vietnam to test 
the relationship between tax optimization and Firm’s Value. The results of the research 
show that there is an inverse correlation between tax optimization and firm’s value. 
“This relationship is also more emergent in listed firms than unlisted firms because the 
listed companies are subject to more binding and controlled regulations as well as more 
information disclosure. Besides, listed companies have higher capacity to access debt 
than unlisted businesses, so the tax optimization of listed companies will be higher. 
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