
1. Đặt vấn đề
Thuế là nguồn thu chủ yếu của

ngân sách nhà nước (NSNN),
không chỉ ở Việt Nam mà còn ở
hầu hết các nước trên thế giới.
Quản lý thuế như thế nào để đảm
bảo thu thuế hiệu quả và theo đúng
chính sách, pháp luật về thuế là
vấn đề luôn được quan tâm hàng
đầu của nhà nước và các cơ quan
quản lý thuế.

Trong nhiều năm qua,
TP.HCM luôn dẫn đầu cả nước về
thu - nộp NSNN, trong đó thuế là
nguồn thu chủ yếu trong đóng góp
NSNN. Để tăng cường quản lý
thuế, nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế,
cần tìm hiểu và đánh giá tầm quan
trọng của những yếu tố quản lý
thuế tác động đến tính tuân thủ
nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

(DN), từ đó đề xuất những giải
pháp nâng cao tính tuân thủ thuế
của DN trên địa bàn TP.HCM,
góp phần tăng thu NSNN.

2. Tổng quan lý thuyết liên
quan đến vấn đề nghiên cứu

Vito (1991) cho rằng, quản lý
thuế đóng vai trò trọng yếu trong
việc xác định hiệu quả của một hệ
thống thuế. Theo Erard (1998),
thực hiện quản lý thuế tốt là điều
kiện tiên quyết để đảm bảo tuân
thủ và thực thi chính sách thuế
một cách hiệu quả. Sự tồn tại của
các hệ thống quản lý thuế là để
đảm bảo đối tượng nộp thuế tuân
thủ luật thuế. 

Bird (2004) đã thực hiện
nghiên cứu định tính về mặt quản
lý của cải cách thuế và kết luận
rằng, việc tuân thủ luật thuế phải
được khơi nguồn, giám sát và thực
thi ở tất cả các quốc gia. Các cơ
quan thuế phải tạo điều kiện thuận
lợi, chứ không chỉ bắt buộc, đối
với hành vi tuân thủ thuế của đối
tượng nộp thuế. Quản lý thuế hiệu
quả đòi hỏi phải thiết lập một môi
trường trong đó các đối tượng nộp
thuế được yêu cầu tuân thủ luật
thuế một cách tự nguyện, trong
khi quản lý thuế có hiệu suất, yêu
cầu nhiệm vụ này phải được thực
hiện với mức chi phí tối thiểu cho
cộng đồng. 

Tầm quan trọng của quản lý thuế 
đối với tuân thủ nghĩa vụ thuế 
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Quan điểm của đối tượng nộp
thuế đối với quản lý thuế rất quan
trọng trong việc đảm bảo mức độ
tuân thủ thuế. Murphy và Byng
(2002), Murphy (2004), James,
Murphy và Reinhart (2005) đề
xuất 6 yếu tố trực tiếp tác động đến
quan điểm của đối tượng nộp thuế
đối với quản lý thuế là: (1) sự công
bằng, (2) sự tin tưởng (về sự trung
thực của cơ quan thuế đối với đối
tượng nộp thuế), (3) sự kháng cự
(đối với hệ thống thuế), (4) sự tôn
trọng, (5) tư vấn và (6) kết quả có
lợi (quyết định của cơ quan thuế). 

Gerger và cộng sự (2014)
nghiên cứu thực nghiệm về quan
điểm của các đối tượng nộp thuế
đối với quản lý thuế. Nghiên cứu
được thực hiện dựa trên khảo sát
680 đối tượng nộp thuế ở Thổ Nhĩ
Kỳ để tìm ra các yếu tố tác động
đến quan điểm của đối tượng nộp
thuế đối với quản lý thuế.  Kết quả
nghiên cứu của Gerger và cộng sự
(2014) khẳng định sự tác động của
6 yếu tố kể trên và thêm vào hai
yếu tố là quyền của đối tượng nộp
thuế và sử dụng công nghệ trong
quản lý thuế.

Đề tài tuân thủ thuế được rất
nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh
vực kinh tế học, tâm lý học, xã hội
học và chính trị học khai thác theo
nhiều phương pháp và khía cạnh
khác nhau. Nhờ vậy, các nhà
nghiên cứu đã góp phần xây dựng
nên nhiều mô hình về hành vi tuân
thủ/không tuân thủ của đối tượng
nộp thuế. Cowell (2003) và Tran-
Nam (2015) đều cho rằng, không
có mô hình nào có thể giải thích
một cách toàn diện và thống nhất
tất cả các hành vi tuân thủ thuế
được nghiên cứu và quan sát trong
thực tiễn. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về
mối quan hệ giữa quản lý thuế và
tuân thủ thuế còn hạn chế. Chỉ có
một số nghiên cứu khai thác khía
cạnh của quản lý thuế đối với tuân
thủ thuế. Trong nghiên cứu hoàn

thiện công tác quản lý thu thuế,
một phần trong công tác quản lý
thuế, Nguyễn Thị Lệ Thúy (2009)
phân tích hành vi và đặc điểm tuân
thủ thuế của các DN thông qua
khảo sát các DN trên địa bàn Hà
Nội.  Nguyễn Thị Thanh Hoài và
cộng sự (2011) nghiên cứu về
giám sát tính tuân thủ thuế ở Việt
Nam thông qua những vấn đề lý
luận về tuân thủ thuế, đánh giá
việc giám sát tính tuân thủ thuế
của đối tượng nộp thuế nhằm thiết
lập cơ chế giám sát tính tuân thủ
thuế hiệu quả ở Việt Nam. 

Mặt khác, một số nghiên cứu về
tuân thủ thuế có đề cập đến các yếu
tố liên quan đến quản lý thuế như
Nguyễn Tiến Thức (2013) xây
dựng mô hình tuân thủ thuế bao
gồm yếu tố quản lý thuế (thực thi
luật pháp, khả năng bị kiểm tra
thuế, mức phạt, sự ổn định và minh
bạch, dịch vụ công, chi phí ngầm),
Bùi Ngọc Toản (2017) đề xuất yếu
tố đặc điểm của cơ quan thuế
(công tác thanh tra, kiểm tra thuế,
năng lực chuyên môn của cán bộ
thuế, trình độ công nghệ tin học,
hoạt động tuyên truyền giáo dục,
thủ tục hành chính), Lèng Hoàng
Minh (2017) tổng hợp lý luận, bao
gồm các yếu tố hoạt động quản lý
thuế của cơ quan thuế (thủ tục
hành chính, chức năng quản lý),
trình độ chuyên môn và đạo đức
nghề nghiệp của công chức thuế,
cơ sở vật chất của cơ quan thuế.

Vai trò quan trọng của quản lý
thuế đối với hệ thống thuế cũng
như nhiệm vụ trọng yếu của quản
lý thuế trong việc đảm bảo mức
tuân thủ thuế được khẳng định
trong nhiều nghiên cứu ở nước
ngoài. Các cơ quan quản lý thuế
đều muốn nâng cao mức độ tuân
thủ thuế của đối tượng nộp thuế
thông qua quản lý thuế. Những
nghiên cứu ở Việt Nam chưa đi
sâu vào phân tích định tính và định
lượng về mối quan hệ giữa quản lý
thuế và tuân thủ thuế. Các yếu tố

quản lý thuế hoặc đặc điểm của cơ
quan thuế được đề xuất trong một
số mô hình nghiên cứu. Tuy nhiên,
các nghiên cứu này chưa đi sâu
khai thác ảnh hưởng của các yếu
tố này đến tuân thủ thuế dưới góc
độ quản lý thuế chung để nâng cao
mức độ tuân thủ thuế của DN.

Trên cơ sở lý thuyết các mô
hình nghiên cứu về các yếu tố tác
động đến tuân thủ thuế và các yếu
tố tác động đến nhận thức của đối
tượng nộp thuế đối với quản lý
thuế, tác giả đề xuất nghiên cứu từ
góc độ quản lý thuế, để xác định
các yếu tố chính, thuộc phạm vi
của quản lý thuế hoặc quản lý thuế
có thể tác động đến yếu tố này, tác
động đến tuân thủ thuế của đối
tượng DN. Đồng thời, để đánh giá
một cách hiệu quả hơn tác động
của các yếu tố quản lý thuế, tác giả
đề xuất nghiên cứu thêm các yếu
tố đặc điểm của DN trong mô hình
nghiên cứu này. 

3. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu bao gồm

các yếu tố thuộc về quản lý của cơ
quan thuế, dựa trên nội dung quản
lý thuế của Luật Quản lý thuế Việt
Nam và kế thừa các nghiên cứu
trước đây ((1) Tuyên truyền hỗ trợ,
(2) Quản lý đăng ký, xác định và
thu thuế, (3) Thanh tra kiểm tra
thuế, (4) Xử lý vi phạm pháp luật
về thuế, (5) Giải quyết khiếu nại tố
cáo về thuế, (6) Chất lượng dịch vụ
thuế, (7) Ứng dụng công nghệ
trong quản lý thuế) và đối ứng với
các yếu tố thuộc quản lý thuế, các
yếu tố đặc trưng thuộc về DN dựa
trên các nghiên cứu trước đây cũng
được đưa vào mô hình nghiên cứu
((8) Đặc điểm hoạt động của DN,
(9) Đặc điểm tâm lý của DN). Mô
hình nghiên cứu được phác họa
trong Hình 1, trang 33.

Về kích thước mẫu nghiên cứu,
tác giả Hair và cộng sự (2006) cho
rằng, nếu nghiên cứu sử dụng
phương pháp phân tích nhân tố
khám phá (EFA) thì kích thước
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mẫu được xác định dựa vào một
trong hai cách sau: (i) mức tối
thiểu (Min = 50) và (ii) số lượng
biến đưa vào phân tích trong mô
hình (tỷ lệ mẫu so với một biến
phân tích k là 5/1 hoặc 10/1). Nếu
kích thước mẫu (N) nhỏ hơn mức
tối thiểu thì sẽ chọn mức tối thiểu. 

Trong nghiên cứu này, tác giả
dự kiến có 4 biến quan sát để đo
lường hành vi tuân thủ thuế của
DN và 38 biến quan sát dùng để đo
lường 9 yếu tố tác động đến hành
vi tuân thủ thuế của DN. Như vậy,
theo cách xác định kích thước mẫu
dựa trên số lượng biến đưa vào
phân tích trong mô hình của tác giả
Hair và cộng sự (2006), kích thước
mẫu nghiên cứu tối thiểu (tỷ lệ 5/1)
là: N = (04 + 38) x 5 = 210. Để
nghiên cứu đảm bảo hiệu quả tốt
hơn, kích thước mẫu tính theo tỷ lệ
so với biến phân tích 10/1 là: N =
(04 + 38) x 10 = 420. 

Do vậy, tác giả phải thực hiện
khảo sát với kích thước mẫu trong
khoảng 210 (DN) < N < 420 (DN)
để đảm bảo hiệu của nghiên cứu.
Nhằm đảm bảo độ tin cậy của các
thang đo nghiên cứu và thời gian,
điều kiện thực tế, tác giả thực hiện
khảo sát 350 DN trên địa bàn
TP.HCM. Tác giả gửi 350 phiếu
khảo sát (trực tiếp và qua email)
từ tháng 6/2018 đến tháng
12/2018; trong đó, số phiếu hợp lệ
thu về là 261 phiếu (đạt tỷ lệ
87%). Đối tượng khảo sát là các
DN có trụ sở chính đặt tại
TP.HCM.

Tác giả sử dụng phương pháp
thống kê, mô tả để phân tích tầm
quan trọng của các yếu tố quản lý
thuế ảnh hưởng đến tuân thủ thuế
của DN. Dữ liệu được thu thập
thông qua các bảng câu hỏi và
được phân tích bằng các số liệu
trung bình, độ lệch chuẩn, và
thống kê mô tả để diễn giải và sắp
xếp lại nếu cần thiết. Ngoài ra, tác
giả nhóm các yếu tố bằng phân
tích yếu tố khám phá EFA.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1 Thang đo 
Tác giả sử dụng thang đo Lik-

ert nhằm đo lường tầm quan trọng
của các yếu tố ảnh hưởng mức độ

tuân thủ thuế của DN trên địa bàn
TP.HCM. Thang đo Likert (Likert,
1932) là loại thang đo, trong đó có
một chuỗi các phát biểu liên quan
đến thái độ trong các câu hỏi được

Hình 1. Mô hình nghiên cứu dự kiến

Bảng 1. Mức ý nghĩa của thang đo khoảng cách

Bảng 2. Tầm quan trọng của các yếu tố (9 yếu tố)

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả

Nguồn: Tổng hợp và xây dựng của tác giả
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nêu ra và người trả lời sẽ chọn một
trong các trả lời đó. Điểm số càng
cao thì các biến càng trở thành tiêu
chí đánh giá càng quan trọng. 

Năm thang điểm được sử dụng
để đo tầm quan trọng của các yếu
tố theo cách mà điểm số trung
bình có thể được tính toán để xác
định tầm quan trọng của các yếu
tố đối với tuân thủ thuế của DN.
Với thang điểm 5, khoảng cách đo
mỗi biến được tính như sau: (5 -
1)/5 = 0.8 (bảng 1, trang 34).

4.2 Thống kê mô tả
Dữ liệu thu thập qua các bảng

câu hỏi được xử lý bởi phần mềm
Excel và SPSS để thống kê mô tả
những đánh giá của DN về các yếu
tố quản lý thuế và đặc điểm DN
ảnh hưởng đến tuân
thủ thuế. Tất cả các
biến được nhóm lại
và được sử dụng để
xác định tầm quan
trọng của các yếu tố
này đối với tuân thủ
thuế của DN trên địa
bàn TP.HCM. Trong
bảng 2, trang 34, giá
trị trung bình, độ
lệch chuẩn và mức
độ quan trọng của
từng yếu tố được
xác định.

Trong số 9 nhóm
yếu tố, chất lượng
dịch vụ thuế được
xếp hạng cao nhất
(khá quan trọng) với
số điểm trung bình
là 3,6475 và độ lệch
chuẩn là 0,46761.
Xếp thứ 2 là đặc
điểm tâm lý của DN,
với số điểm trung
bình là 3,6178 và độ
lệch chuẩn là
0,56224. Xếp thứ 3
là xử lý vi phạm
pháp luật về thuế,
với số điểm trung
bình là 3,5894 và độ

lệch chuẩn là 0,41870. Xếp thứ 4
là yếu tố đặc điểm hoạt động của
DN, với số điểm trung bình là
3,5088 và độ lệch chuẩn là
0,52926. Các nhóm yếu tố trên
đều đạt mức “Khá quan trọng”
trong đánh giá của các DN về ảnh
hưởng đối với tuân thủ thuế của
chính các DN.

Trong bốn nhóm yếu tố này, có
hai nhóm yếu tố thuộc về quản lý
thuế, nổi bật nhất và quan trọng
nhất là chất lượng dịch vụ thuế.
Điểm này cho thấy hành vi tuân
thủ thuế của DN chịu ảnh hưởng
khá lớn từ chất lượng dịch vụ công
của cơ quan thuế. Nhóm yếu tố
thuộc về đặc điểm DN (đặc điểm
tâm lý và đặc điểm hoạt động)
cũng đạt mức độ khá quan trọng

như hai nhóm yếu tố trên. Do đó,
các đặc điểm DN cần được quan
tâm trong những giải pháp nhằm
tăng cường mức độ tuân thủ thuế
của DN. 

Nhóm yếu tố đạt mức độ quan
trọng bao gồm: thanh tra, kiểm tra
thuế; ứng dụng công nghệ trong
quản lý thuế; giải quyết khiếu nại
tố cáo về thuế; tuyên truyền hỗ trợ
và cuối cùng là quản lý đăng ký,
xác định và thu thuế.

4.3 Phân tích yếu tố khám phá 
Phân tích yếu tố khám phá

EFA, dùng để rút gọn một tập hợp
k biến quan sát thành một tập F
(với F < k) các yếu tố có ý nghĩa
hơn. Để mô hình EFA đảm bảo độ
tin cậy, tác giả thực hiện các kiểm

Bảng 3. Kết quả phân tích EFA
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định chính sau:
(1) Kiểm định tính thích hợp

của EFA
Sử dụng thước đo KMO

(Kaiser – Meyer – Olkin Meas-
ures) để đánh giá sự thích hợp của
mô hình EFA đối với ứng dụng
vào dữ liệu thực tế nghiên cứu.
Khi trị số KMO thõa mãn điều
kiện: 0,5 < KMO < 1, phân tích
yếu tố khám phá là thích hợp cho
dữ liệu thực tế. 

Kết quả cho thấy, hệ số KMO
là 0,760> 0,5, thỏa mãn điều kiện
0,5 < KMO < 1, thì phân tích yếu
tố khám phá là thích hợp cho dữ
liệu nghiên cứu thực tế. 

(2) Kiểm định tương quan của
các biến quan sát trong thước đo
đại diện

Kiểm định Bartlett (Bartlett’s
test of sphericity) dùng để xem xét
các biến quan sát trong yếu tố có
tương quan với nhau hay không.
Điều kiện cần để áp dụng phân
tích yếu tố là các biến quan sát
phản ánh những khía cạnh khác
nhau của cùng một yếu tố phải có
mối tương quan với nhau. Điểm
này liên quan đến giá trị hội tụ
trong phân tích EFA. Do đó, nếu
kiểm định cho thấy không có ý
nghĩa thống kê thì không nên áp
dụng phân tích yếu tố cho các biến
đang xem xét. Khi mức ý nghĩa
(Significance, Sig.) của kiểm định
Bartlett nhỏ hơn 0,05, các biến
quan sát có tương quan tuyến tính
với yếu tố đại diện. 

Kết quả kiểm định Bartlett có
ý nghĩa thống kê (Sig Bartlett’s
Test là 0,00< 0,05), chứng tỏ các
biến quan sát có tương quan với
yếu tố đại diện.

(3) Kiểm định mức độ giải
thích của các biến quan sát đối với
yếu tố

Phương sai trích được dùng để
đánh giá mức độ giải thích của các
biến quan sát đổi với yếu tố. Trị số
phương sai trích nhất thiết phải
lớn hơn 50%. 

Kết quả tính toán cho thấy trị
số phương sai trích là 59,635%
(thõa điều kiện > 50%) cho thấy
mô hình EFA là phù hợp. Trị số
này thể hiện 59,635% thay đổi của
các yếu tố được giải thích bởi các
biến quan sát. 

(4) Kết quả của mô hình EFA
Trị số Eigenvalue là một tiêu

chí sử dụng phổ biến để xác định
số lượng yếu tố trong phân tích
EFA (với điều kiện là trị số Eigen-
value > 1). Kết quả nghiên cứu cho
thấy có 8 yếu tố đáp ứng được điều
kiện trên. Đồng thời, các biến quan
sát đều có hệ số tải yếu tố lớn hơn
0,55. Kết quả phân tích EFA được
thể hiện trong bảng 3, trang 35. 

Kết quả trong Bảng 3 cho thấy,
có 8 yếu tố đại diện tác động đến
tuân thủ thuế của DN trên địa bàn
TP.HCM với các biến đặc trưng
của yếu tố được sắp xếp lại khác
với mô hình lý thuyết ban đầu
(gồm 9 yếu tố). Nhóm yếu tố giải
quyết khiếu nại, tố cáo về thuế đã
được sắp xếp lại kết hợp với nhóm
yếu tố quản lý đăng ký, xác định
và thu thuế. Cụ thể như sau:

Yếu tố 1 bao gồm các biến:
KNTC18, QLT8, QLT7,
KNTC19, QLT6, KNTC20,
QLT5. Biến KNTC18, KNTC19,
KNTC20 lúc đầu thuộc yếu tố
KNTC; QLT5, QLT6, QLT7,
QLT8 thuộc yếu tố QLT. Qua

EFA, các biến này được xếp chung
với nhau. Đặt tên cho yếu tố này
là “Quản lý thủ tục, tính thuế và
giải quyết khiếu nại”(QLT).

Yếu tố 2 bao gồm các biến:
DDHD31, DDHD32, DDHD34,
DDHD33, và DDHD30, đều là
thành phần của DDHD. Đặt tên
cho yếu tố này là “đặc điểm hoạt
động của DN” (DDHD). 

Yếu tố 3 bao gồm các biến:
CNTT27, CNTT26, CNTT28 và
CNTT29, đều là thành phần của
CNTT. Đặt tên cho yếu tố này là
“ứng dụng công nghệ trong quản
lý thuế” (CNTT). 

Yếu tố 4 bao gồm các biến:
TTKT11, TTKT9, TTKT12, và
TTKT10, đều thuộc TTKT. Đặt
tên cho yếu tố này là “thanh tra
kiểm tra thuế” (TTKT).

Yếu tố 5 bao gồm các biến:
XLVP16, XLVP15, XLVP17,
XLVP13, và XLVP14, đều thuộc
XLVP. Đặt tên cho yếu tố này là
“xử lý vi phạm pháp luật về thuế”
(XLVP).

Yếu tố 6 bao gồm các biến:
DDTL35, DDTL38, DDTL36, và
DDTL37, đều thuộc DDTL. Đặt
tên cho yếu tố này là “đặc điểm
tâm lý của DN”(DDTL).

Yếu tố 7 bao gồm các biến:
CLDV22, CLDV23, CLDV25,
CLDV24, và CLDV21, đều
thuộc CLDV. Đặt tên cho yếu tố

Bảng 4. Tầm quan trọng của các yếu tố (8 yếu tố)
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này là “chất lượng dịch vụ
thuế” (CLDV).

Yếu tố 8 bao gồm các biến:
TTHT1, TTHT2 và TTHT4, đều
thuộc TTHT. Đặt tên cho yếu tố
này là “tuyên truyền hỗ
trợ”(TTHT). 

Như vậy, qua các kiểm định
của mô hình EFA, tác giả nhận
diện có 8 nhóm yếu tố thuộc quản
lý thuế và đặc điểm của DN có tác
động đến tuân thủ thuế của DN
trên địa bàn TP.HCM. 

Qua đó, tầm quan trọng của các
yếu tố đối với hành vi tuân thủ
thuế của DN được thống kê, đánh
giá lại trong Bảng 4, trang 36. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy,
các yếu tố (1) chất lượng dịch vụ
thuế, (2) đặc điểm tâm lý của DN,
(3) xử lý vi phạm pháp luật về
thuế, (4) đặc điểm hoạt động của
DN có mức độ ưu tiên cao hơn so
với các yếu tố(5) thanh tra kiểm
tra thuế, (6) ứng dụng công nghệ
trong quản lý thuế, (7) tuyên
truyền hỗ trợ và (8) quản lý thủ
tục, tính thuế và giải quyết khiếu
nại. Cụ thể:

(1) Chất lượng dịch vụ thuế:
Chất lượng dịch vụ công của cơ
quan thuế được DN đánh giá
thông qua phương tiện hữu hình,
độ tin cậy, sự đáp ứng, năng lực
phục vụ và sự đồng cảm với DN. 

(2) Đặc điểm tâm lý của DN,
bao gồm kiến thức về thuế, nhận
thức sự công bằng trong quản lý
thuế, sự hài lòng về quản lý
thuế, và cả cơ hội né, tránh thuế
của DN.

(3) Xử lý vi phạm pháp luật
về thuế, bao gồm mức phạt và
các hình thức xử phạt khi DN vi
phạm hành chính, khai sai,
chậm nộp tiền thuế, trốn thuế,
gian lận thuế. 

(4) Đặc điểm hoạt động của
DN, bao gồm loại hình sở hữu,
quy mô hoạt động, hiệu quả hoạt
động kinh doanh, thời gian hoạt
động và cơ cấu tổ chức của DN. 

(5) Thanh tra kiểm tra thuế, yếu
tố này được đánh giá dựa trên thủ
tục, số lần kiểm tra, thanh tra, kết
quả kiểm tra, thanh tra và việc
kiểm tra, thanh tra này của cơ quan
thuế có ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của DN như thế nào. 

(6) Ứng dụng công nghệ trong
quản lý thuế, bao gồm thông tin
liên quan về thuế trên hệ thống
mạng của cơ quan thuế, việc ứng
dụng các phần mềm kê khai, tính
thuế, trình độ ứng dụng công nghệ
của công chức thuế, khả năng xử
lý các sự cố liên quan. 

(7) Tuyên truyền hỗ trợ bao
gồm việc cơ quan thuế tư vấn trực
tiếp và giải đáp bằng văn bản, cập
nhật quy định thuế mới cho DN. 

(8) Quản lý thủ tục, tính thuế
và giải quyết khiếu nại: bao gồm
việc cơ quan thuế quản lý trong
quá trình đăng ký thuế, tính thuế
và thu thuế, đồng thời giải quyết
những khiếu nại, tố cáo liên quan
về thuế. 

Như vậy, 8 nhóm yếu tố trên
cần được xem xét đánh giá để đưa
ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể
để nâng cao mức độ tuân thủ thuế
của DN trên địa bàn TP.HCM;
trong đó, yếu tố chất lượng dịch
vụ thuế được đánh giá có tầm
quan trọng nhất trong các nhóm
yếu tố trên.
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