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Benjamin Franklin đã nói “Không có gì trên thế giới là không thay đổi chỉ trừ cái 

chết và thuế”, nói như vậy để khẳng định tính tất yếu của thuế trong xã hội. Bởi thuế 

đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu cho ngân sách; thực hiện 

chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế và quan trọng hơn là đảm bảo sự công bằng trong 

xã hội. Tính công bằng của thuế cũng chính là một trong những yếu tố để tạo nên một hệ 

thống thuế tốt. Đối với hệ thống thuế của Việt Nam, tính công bằng đã được thể hiện 

trong một số đạo luật thuế mà điển hình nhất đó là Luật thuế Thu nhập cá nhân.   

1. Những vấn đề chung về tính công bằng của thuế  

1.1.  Khái niệm tính công bằng của thuế 

Công bằng là đòi hỏi khách quan từ phía người nộp thuế vì đây chính là giá mà họ 

phải trả có tính chất bắt buộc cho những hàng hoá và dịch vụ công cộng. Một hệ thống 

thuế quá bất công có thể là một phần nguyên nhân gây ra các biến động chính trị như 

cách mạng Pháp, Hoa Kỳ
1
. Nói về vấn đề công bằng trong đánh thuế trong lịch sử nghiên 

cứu kinh tế cũng như nghiên cứu đánh thuế đã được đề cập nhiều. Tuy nhiên, chưa có bất 

kỳ một khái niệm cụ thể rõ ràng thế nào là “công bằng “ trong đánh thuế. Những nghiên 

cứu chỉ dừng lại ở quan điểm, học thuyết, có thể tìm thấy tính chất công bằng của thuế 

trong quan điểm của Aristotel hay Adamsmith hay trong khoa học kinh tế. 

Đối với Aristotel ông nghiên cứu về sự công bằng của thuế đi từ những câu hỏi: 

“Ai có quyền thu thuế, tính công bằng của thuế như thế nào - cho đến sau những sự tranh 

luận sôi nổi về tính công bằng của thuế trực thu và thuế gián thu trong xã hội cận đại, đó 

là những tranh luận về thuế trong thế kỷ 17 và 18” 
2
. 

Còn về phía Adamsmith lại có nghiên cứu về tính công bằng của thuế một cách 

tổng hợp hơn. Các nguyên tắc về thuế của ông không chỉ xem xét sự công bằng giữa 

người trả thuế theo luật mà còn xem xét nguồn gốc của sự không công bằng và tính 

không rõ ràng của luật thuế
3
. 

Đối với khoa học kinh tế thì chỉ đưa ra vấn đề: điều gì công bằng và điều gì không 

công bằng, nên xem xét sự tái phân phối qua thuế một cách công bằng như thế nào…nên 

có các giải pháp như thế nào? Các nhà kinh tế có thể đưa ra các ý tưởng bổ ích khác nhau 

- ví dụ: thuế có thể góp phần vào cấu trúc công bằng cần thiết của thu nhập, của tài sản và 

của lợi ích,…như thế nào?
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Quan niệm về tính công bằng của thuế như trên dù có khác nhau về cách tiếp cận 

nhưng tựu trung lại đều hàm ý hai nguyên lý đó là: lợi ích và khả năng nộp thuế. 

1.2. Tiêu chuẩn phân phối công bằng 

Phân phối công bằng được xem xét dựa trên các tiêu chuẩn sau:
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Thứ nhất, tài năng và năng lực 

Tiêu chuẩn này xuất phát từ quan điểm cho rằng cá nhân có quyền đối với kết quả 

lao động của mình. Một xã hội như thế là xã hội đề cao chủ nghĩa tự do và Nhà nước điều 

hành nền kinh tế theo chính sách để cho tư nhân tự do kinh doanh.  

Thứ hai, lợi ích tối đa cho số người được hưởng đông nhất 

Tiêu chuẩn này được hiểu đó là sự phân phối rất rộng những lợi ích, mọi người 

đều được hưởng ngang bằng nhau về mọi mặt. 

Thứ ba, sự công bằng chính đáng 

Tiêu chuẩn này xuất phát từ quan điểm cho rằng mọi cá nhân đều có cùng giá trị 

thì đều được hưởng lợi ích xã hội như nhau. Giống như sự phân phối theo khả năng riêng 

có, không có sự phân phối đảm bảo công bằng tuyệt đối. 

2. Tính công bằng của Luật Thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 

 Thuế thu nhập cá nhân hiện nay được điều chỉnh bởi các văn bản bao gồm Luật 

Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của các Luật về thuế năm 2014.  Luật Thuế thu nhập cá nhân được xây dựng dựa 

trên tính công bằng của thuế đặc biệt nguyên tắc khả năng nộp thuế. Điều này được thể 

hiện cụ thể như sau: 

Thứ nhất, quy định về người nộp thuế 

Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về đối tượng nộp thuế bao gồm cá 

nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân 

không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, ngay 

trong quy định về đối tượng nộp thuế cũng đã thể hiện được tính công bằng khi phân chia 

đối tượng cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Xuất phát từ nguyên tắc đánh thuế theo 

lãnh thổ và đánh thuế theo thu nhập phát sinh, việc Luật Thuế thu nhập cá nhân phân chia 

hai đối tượng này hoàn toàn hợp lý và phù hợp với quy định của các nước trên thế giới 

như Malaysia, Indonesia…cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tránh đánh thuế 

nhiều lần đối với cùng một thu nhập. 

Thứ hai, quy định về thu nhập chịu thuế 

Đối tượng đánh thuế của thuế thu nhập cá nhân là thu nhập nhận được trong kỳ 

tính thuế. Mục tiêu đánh thuế công bằng là một cá nhân nhận được thu nhập từ các nguồn 

khác nhau sẽ bị đánh thuế giống nhau. Các nhà kinh tế đều nhất trí rằng thu nhập toàn 

diện bao gồm không chỉ là thu nhập bằng tiền mà còn bao gồm cả thu nhập vốn và thu 

nhập khác. Vì vậy, cần có một số điều chỉnh để chuyển đổi mọi khoản thu nhập không 

bằng tiền sang thu nhập bằng tiền khi xác định thu nhập toàn diện trong xác định thu 

nhập chịu thuế. Quan niệm về thu nhập phản ánh chính xác khả năng trả thuế
6
 . Đối với 

Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành thể hiện rất rõ điều này, thu nhập chịu thuế của cá 

nhân được xác định là tổng thu nhập của cá nhân nhận được trong kỳ tính thuế bao gồm 

mười loại thu nhập quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 

2012: (i) Thu nhập từ kinh doanh; (ii)thu nhập từ tiền lương, tiền công; (iii) thu nhập từ 

đầu tư vốn; (iv)thu nhập từ chuyển nhượng vốn; (v)thu nhập từ chuyển nhượng bất động 

sản; (vi)thu nhập từ trúng thưởng; (vii) thu nhập từ bản quyền; (viii) thu nhập từ nhượng 

quyền thương mại; (ix) thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ 

chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc 

đăng ký sử dụng; (x) thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ 
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chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc 

đăng ký sử dụng.  

Thứ ba, quy định về thu nhập miễn thuế 

Mặc dù Luật thuế thu nhập cá nhân quy định cá nhân có thu nhập cao và đáp ứng 

điều kiện theo quy định phải nộp thuế. Tuy nhiên, không phải mọi đối tượng và mọi loại 

thu nhập đều phải chịu thuế. Sự công bằng ở đây được thể hiện ở quy định về thu nhập 

miễn thuế nhằm thể hiện được chính sách ưu đãi của Nhà nước, tránh tình trạng “tận thu” 

đánh thuế vào sức người. Theo đó, tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi 

bổ sung 2012 quy định 16 loại thu nhập được miễn thuế chủ yếu đối với các thu nhập liên 

quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp; thu nhập nhận được từ quan hệ 

chuyển nhượng bất động sản, nhà ở giữa những người có mối quan hệ trong gia đình; 

hoạt động tài chính, bảo hiểm nhân thọ và tiền lương hưu. 

Thứ tư, quy định về giảm trừ gia cảnh 

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế 

đối với thu nhập từ  tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Sở dĩ 

đặt ra khoản giảm trừ này chủ yếu xuất phát từ mục đích xã hội, tạo điều kiện cho những 

người mang gánh nặng gia đình thực hiện được trách nhiệm của mình cũng như tránh 

tình trạng “đánh vào sức người”, đồng thời khoản giảm trừ còn có ý nghĩa trong khuyến 

khích cá nhân tham gia một số hoạt động nhất định như đóng góp từ thiện, nhân đạo... 

Quy định này thể hiện tính công bằng giữa những người có thu nhập cao với nhau nhưng 

có những điều kiện, hoàn cảnh gia đình khác nhau . Cụ thể hoá điều này tại Khoản 4 Điều 

1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã quy định mức 

giảm trừ như sau: 

Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu 

đồng/năm); 

 Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. 

Ngoài mức giảm trừ gia cảnh, Luật thuế thu nhập cá nhân còn quy định mức giảm 

trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.  

Thứ năm, quy định về thuế suất luỹ tiến 

Thuế suất là việc xác định mức thu của nhà nước trên đối tượng tính thuế. Đối với 

thuế thu nhập cá nhân đảm bảo mục tiêu công bằng trong trả thuế tương ứng với nguyên 

tắc khả năng trả thuế, thuế suất được thiết kế theo Biểu thuế luỹ tiến có nghĩa là mức thu 

nhập càng cao phải chịu thuế suất cao lên tương ứng với giá trị thu nhập. Rõ ràng ở đây 

đã thấy được sự công bằng theo chiều dọc của thuế đảm bảo người có thu nhập cao hơn 

phải đóng thuế nhiều hơn người có thu nhập thấp hơn, trách nhiệm của người nộp thuế 

thể hiện sự công bằng không có tính chất luỹ thoái như thuế gián thu. Điều này đươc quy 

định rõ tại Điều 22 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012, để đảm 

bảo tính công bằng Luật đã quy định biểu thuế như sau: 

Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công. Biểu 

thuế chia ra càng nhiều khoảng thu nhập thì sẽ đảm bảo được công bằng hơn, Luật đã 

chia ra 7 khoảng thu nhập với 7 mức thuế khác nhau: 

Bậc 

thuế 

Phần thu nhập tính thuế/năm 

(triệu đồng) 

Phần thu nhập tính 

thuế/tháng 

(triệu đồng) 

Thuế suất 

(%) 

1 Đến 60 Đến 5 5 



2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 

 

Mặc dù các quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân đã thể hiện được tính công 

bằng của thuế, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế từ các quy định cũng như thực tiễn áp 

dụng ảnh hưởng tới tính công bằng của Luật thuế thu nhập cá nhân. Điều này được thể 

hiện qua những điểm như sau: 

Thứ nhất, hệ thống thuế khá không công bằng ở Việt Nam và nguyên tắc công 

bằng theo chiều dọc bị vi phạm bằng nhiều cách vì nhiều lý do khác nhau
7
. Những quy 

định làm cho thuế thu nhập cá nhân thiếu tính công bằng đó là: 

 Quy định về thu nhập miễn thuế 

Một là, Luật thuế thu nhập cá nhân hiện nay quy định thu nhập từ tiền lương tiền 

công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công được xác định là thu nhập chịu thuế, 

trừ một số khoản phụ cấp, trợ cấp như: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về 

ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với 

ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, 

phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ 

cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các 

khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ 

cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã 

hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền 

công theo quy định của Chính phủ. Những quy định này cho thấy số lượng các khoản phụ 

cấp, trợ cấp được miễn thuế là khá nhiều làm giảm đi tính công bằng giữa các thu nhập 

chịu thuế hay giảm tính công bằng ngay trong cùng một loại thu nhập chịu thuế. 

Hai là, quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa những người có 

quan hệ gia đình với nhau như giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ 

nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, 

bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau được 

xác định là thu nhập miễn thuế. Theo đó, giả định một người nhận được nhiều thu nhập 

từ quan hệ chuyển nhượng trên cũng không phải đóng bất kỳ một đồng thuế nào. Trong 

khi đó quan hệ chuyển nhượng bên ngoài lại phải chịu thuế khi có từ hai quyền sử dụng 

đất ở trở lên. Rõ ràng, chính quy định này cho thấy không có sự công bằng giữa những 

đối tượng chịu thuế với nhau.  

Ba là, quy định thu nhập từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng cũng là thu nhập 

được miễn thuế, tuy nhiên bản thân nó đã chứa đựng sự không công bằng. Bởi lẽ, tiền gửi 
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ngân hàng cũng là một kênh đầu tư mà đã là đầu tư thì phải nộp thuế, thêm vào đó khi 

chúng ta làm một phép so sánh nhỏ một người bỏ công sức ra để làm việc cả tháng nhận 

được mức thu nhập 9 triệu đồng, trong khi đó những người khác gửi một số lượng tiền 

nhiều vào ngân hàng với mức lãi suất cao thì cũng đã vượt quá ngưỡng nộp thuế. Với quy 

định này mức độ điều tiết thu nhập của thuế đã không đạt được như kỳ vọng. 

Quy định về thuế suất luỹ tiến 

Luật thuế thu nhập cá nhân quy định thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến đặc biệt thu 

nhập từ kinh doanh, tiền lương và tiền công áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần, trong 

đó chia ra 7 khoảng thu nhập tương ứng với 7 mức thuế suất, thu nhập càng cao chịu mức 

thuế suất cao theo tỷ lệ thuận. Tuy nhiên biểu thuế suất này cũng cho thấy không có sự 

công bằng giữa các đối tượng có thu nhập cao chiu thuế bởi vì khoảng thu nhập là quá 

ngắn. Khoảng cách từ bậc 1 đến bậc 2 chỉ có 5 triệu đồng, từ bậc 2 đến bậc 3 là 8 triệu 

đồng, và cho đến bậc thuế cuối cùng chỉ gấp bậc thấp nhất 16 lần. Trong khi đó ở các 

nước khoảng cách này là khá xa như Trung Quốc 200 lần, Malaysia 100 lần, Thái Lan 50 

lần…
8
. 

Thứ hai, cách tính thuế mới của Luật sửa đổi bổ sung các điều của các Luật về 

thuế cũng còn bất cập khi đang tạo ra sự bất bình đẳng, được thể hiện như sau: 

Một là, theo cách tính mới đối với những cá nhân kinh doanh có doanh thu 100 

triệu đồng/năm trở lên thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 2% trên tổng doanh 

thu. Theo lý thuyết, sẽ có ít nhất 3 triệu hộ kinh doanh cá thể sẽ thuộc diện nộp thuế, có 

nghĩa là thu nhập bình quân của những hộ kinh doanh này đạt tầm 8,4 triệu/tháng đã phải 

chịu thuế. Trong khi đó, những người khác có thu nhập phải từ 9 triệu đồng/tháng mới 

phải chịu thuế. Điều này đã thấy rõ được thiếu sự công bằng giữa những đối tượng nộp 

thuế này. 

Hai là, quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân dường như đang đánh đồng các 

đối tượng nộp thuế, giữa người cho thuê nhà ở và người cho thuê văn phòng, chung cư 

cao cấp
9
. Những thu nhập nhận được từ những nguồn này có sự chêch lệch đáng kể, 

nhưng khi xác định để chịu thuế thì lại không có sự phân biệt về giá trị tài sản. 

3. Kiến nghị hoàn thiện Luật thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo tính công 

bằng của thuế 

Để Luật thuế thu nhập cá nhân thực sự đảm bảo được tính công bằng của thuế đòi 

hỏi những hoàn thiện từ các quy định của pháp luật. Cụ thể: 

- Quy định về thu nhập miễn thuế có thể xem xét giảm các loại thu nhập miễn thuế 

trong đó giảm các loại trợ cấp, phụ cấp. 

- Bổ sung quy định thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng là loại thu nhập 

chịu thuế. 

- Vẫn tiếp tục quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của những người 

có quan hệ gia đình với nhau, tuy nhiên nên khống chế số lượng nhất định đối với những 

bất động sản này. 

- Quy định thuế luỹ tiến từng phần áp dụng cho thu nhập từ kinh doanh, thu nhập 

từ tiền lương, tiền công nên giãn khoảng cách mức thu nhập chịu thuế làm sao cho mức 
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cao nhất cách mức thấp nhất lớn hơn 16 lần và ở mức phù hợp nhất với thu nhập chịu 

thuế của người Việt Nam. 

- Nên quy định lại mức chịu thuế của những hộ kinh doanh cá thể, có thể nâng 

mức trung bình lớn hơn ngưỡng chịu thuế của các đối tượng khác. Luật thuế thu nhập cá 

nhân cần phải có sự phân biệt rõ giữa đối tượng nộp thuế là hộ kinh doanh nhỏ lẻ và 

người đi làm. 

- Nên có sự phân biệt về giá trị tài sản đem lại thu nhập chịu thuế, không nên đánh 

đồng tất cả các loại tài sản đem lại thu nhập cho người nộp thuế có như vậy mới tạo nên 

sự công bằng giữa các đối tượng nộp thuế. 

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, để 

đảm bảo được tính công bằng của thuế cần có những giải pháp khác về con người, về các 

cơ quan thực thi cũng như về cơ sở vật chất. Từ đó, thuế thu nhập cá nhân mới phát huy 

được vai trò tái phân phối thu nhập và thực hiện công bằng xã hội./. 

 


