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Tóm tắt:

Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến mức độ không tuân thủ thuế của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu sử 
dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến dựa vào phương pháp bình phương 

bé nhất (OLS) để ước lượng các nhân tố tác động  đến mức độ không tuân thủ thuế của 
250 DNNVV bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) qua công tác thanh tra - 
kiểm tra thuế. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ không tuân thủ thuế của DNNVV 
chịu sự tác động của 9 nhân tố bao gồm: Giới tính; loại hình doanh nghiệp; ngành nghề 
kinh doanh; mức phạt; thời gian hoạt động; quy mô doanh nghiệp; tài sản hữu hình; lợi 
nhuận và thuế suất. Từ những kết quả trên, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm 
nâng cao tính tuân thủ thuế của các DNNVV tại tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới. 
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Abstract:
This study analyzes the factors affecting the level of tax non-compliance of small and 

medium enterprises (SMEs) in Vinh Long province. Research uses a multivariate linear 
regression model based on the ordinary least squares (OLS) to quantify the factors to 
the level of tax non-compliance of 250 SMEs that are subject to corporate income tax 
arrears through the inspection company tax. Research results for the extent of SME 
tax non-compliance affected by 9 factors included: Gender; type of enterprises; field of 
business; penalty; operation time; enterprise size; tangible assets; profit and tax rates. 
From the above results, research also proposes a number of recommendations to improve 
the tax compliance of SMEs in Vinh Long province in the coming time.
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