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Tóm lược: 

Bài viết kiểm định xu hướng cạnh tranh thuế tại các quốc gia Đông Nam Á 
trong bối cảnh hội nhập thông qua phân tích thực trạng và phương pháp kiểm 
định sự tương tác của các đơn vị chéo. Từ cơ sở này, nghiên cứu đánh giá tác 

động của cạnh tranh thuế đến số thu thuế tại các quốc gia phân tích. Phân tích cho thấy, 
tồn tại sự tương tác giữa số thu thuế giữa các quốc gia Đông Nam Á trong thời kỳ hội 
nhập. Trong khi đó, kết quả kiểm định chỉ ra những tác động tích cực của xu hướng cạnh 
tranh thuế đến chính sách thuế tại các quốc gia Đông Nam Á. Từ kết quả nghiên cứu này, 
tác giả đề xuất một số khuyến nghị đối với chính sách thuế tại các quốc gia Đông Nam 
Á trong bối cảnh cạnh tranh thuế hiện nay.
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Abstract: 
This study examines tax competition in Southeast Asian countries in the context of 

integration through factual analysis and suitable empirical method. From this basis, the 
author evaluates the impact of tax competition on tax revenues in this case. The analysis 
shows that the trend of tax competition among Southeast Asian countries in the context 
of integration. The empirical results show the positive effects of tax competition on tax 
revenue in Southeast Asian countries. The author proposes a number of recommendations 
for tax policy in Southeast Asian countries in the context of tax competition.
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