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CUỘC ĐUA THUẾ 

Cuộc đua xuống đáy nguy hiểm về thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn cầu 

 

 

Thuế là nguồn lực chủ yếu để các quốc gia sử dụng giải quyết vấn 

đề đói nghèo. Tuy nhiên, các công ty đang trốn thuế ở quy mô lớn, 

khiến các quốc gia trên toàn thế giới mất một khoản tiền lớn để giải 

quyết nghèo đói, đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc 

làm. Báo cáo này công bố các thiên đường thuế lớn nhất trên thế 

giới - là những ví dụ nghiêm trọng nhất về một cuộc đua xuống đáy 

nguy hiểm về thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó các quốc gia 

trên toàn thế giới đang cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm 

thu hút đầu tư. Báo cáo kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau 

nhằm chấm dứt cuộc đua xuống đáy và xóa bỏ các thiên đường 

thuế đang làm gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói trên toàn cầu. 

 

www.oxfam.org  

http://www.oxfam.org/
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TÓM TẮT: CUỘC ĐUA THUẾ 

HÀNH VI TRỐN THUẾ CỦA 

DOANH NGHIỆP ĐANG THÚC 

ĐẨY CUỘC KHỦNG HOẢNG BẤT 

BÌNH ĐẲNG 

Vừa qua, Oxfam đã công bố chỉ 62 người đã sở hữu lượng tài sản 

tương đương với tài sản của 3,6 tỷ người nghèo nhất trên thế giới1. Số 

liệu thống kê này cho thấy quy mô của một cuộc khủng hoảng bất bình 

đẳng đang làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và cuộc chiến xóa nghèo 

đói, gây bất ổn xã hội trên toàn thế giới. Báo cáo này phân tích một 

trong những yếu tố chính làm gia tăng cuộc khủng hoảng bất bình 

đẳng: cạnh tranh thuế dẫn đến cuộc đua xuống đáy về thuế cho các 

tập đoàn toàn cầu. Bằng một nghiên cứu mới, báo cáo công bố các 

thiên đường thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới – là 15 

quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho những phương thức trốn thuế 

nghiêm trọng nhất. Cuối cùng, báo cáo đưa ra khuyến nghị cho các 

chính phủ hãy xóa bỏ các thiên đường thuế và cuộc đua xuống đáy về 

thuế vì lợi ích của người dân. 

 

Hệ thống thuế được thiết kế tốt, có thể phân phối lại tài sản và cung cấp 

ngân sách cho các dịch vụ công, là một trong những cách thức hiệu quả 

để các quốc gia giảm bất bình đẳng và nghèo đói, đồng thời giúp tăng 

trưởng kinh tế ổn định.2 Đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, đặc biệt là 

các công ty thành công và lớn, là một trong những phương thức đánh 

thuế tiến bộ nhất. Phương thức đánh thuế này giúp các quốc gia tăng 

thu ngân sách. Khi nguồn thu này được đầu tư vào các dịch vụ công, 

phương thức này cũng giúp giảm bất bình đẳng vì đã phân phối lại thu 

nhập bằng cách chuyển “thu nhập vô hình” tới người nghèo. Từ đó, 

người dân được trang bị các công cụ và kỹ năng cần thiết để thoát 

nghèo, như được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận giáo dục tốt. 
 

Ngược lại, khi giảm gánh nặng thuế cho các công ty lớn, các quốc gia 

có hai xu hướng: hoặc cắt giảm chi tiêu cần thiết cho việc giảm bất bình 

đẳng và nghèo đói, hoặc bù khoản thâm hụt bằng cách đánh thuế cao 

hơn, như thuế giá trị gia tăng (GTGT), vào những nhóm khác, không 

giàu có của xã hội. Các loại thuế gián thu như thuế GTGT, phần lớn do 

người nghèo chi trả, chiếm trung bình 67% doanh thu thuế tại tiểu vùng 

Sahara Châu Phi và tác động nhiều nhất đến phụ nữ.3 Đồng thời, lợi 

nhuận tăng thêm từ thuế thu nhập doanh nghiệp thấp đem lợi ích cho cổ 

đông và chủ các doanh nghiệp, mà đa số là những người giàu có. Điều 

này đã làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hay nhiều ưu đãi thuế hơn đang được 

sử dụng rộng rãi với mong muốn thu hút đầu tư. Tuy nhiên, nhiều bằng 

chứng cho thấy thuế thu nhập doanh nghiệp không phải là lý do chính để 

các công ty lựa chọn địa điểm đầu tư. Theo báo cáo Năng lực cạnh 

tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, có 12 lý do để các công ty 

chọn đầu tư vào một quốc gia.4 Lý do quan trọng nhất là chất lượng cơ 
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sở hạ tầng, sự có sẵn của lực lượng lao động có trình độ và sức khỏe, 

và tình hình ổn định xã hội của quốc gia đó. Số tiền nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo doanh thu cho các 

khoản đầu tư này.
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NGUỒN THU TỪ THUẾ THU 

NHẬP DOANH NGHIỆP ĐANG 

GIẢM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 

Trong một vài thập kỷ vừa qua, số liệu cho thấy rằng số tiền nộp thuế 

của các công ty lớn đang giảm dần, do các quốc gia đang cạnh tranh 

trong cuộc đua xuống đáy về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong 30 năm 

vừa qua, doanh thu ròng của các công ty lớn nhất thế giới đã tăng gấp 

ba lần theo giá trị thực, từ 2 nghìn tỷ Đô la Mỹ vào năm 1980 đến 7,2 

nghìn tỷ Đô la Mỹ vào năm 2013.5 Điều này không diễn ra cùng với xu 

hướng tăng lên của số tiền thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, vì có 

thiên đường thuế. 
 

Chấm dứt cuộc đua xuống đáy về thuế thu nhập doanh nghiệp và đảm 

bảo nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, là việc rất quan trọng 

đối với các quốc gia đang phát triển. Ở các nước nghèo, nguồn thu từ 

thuế thu nhập doanh nghiệp trong tổng các nguồn thu thuế có tầm 

quan trọng gấp đôi so với ở các nước giàu.6 Nghiên cứu năm 2014 

của Quỹ Tiền tệ Quốc tế chỉ ra rằng, so với nước giàu, các nước đang 

phát triển dễ bị tổn thương hơn gấp ba lần từ các ảnh hưởng tiêu cực 

của quy định và thực hành thuế của các quốc gia khác. Một nghiên 

cứu gần đây của trường Đại học Liên hợp quốc cho rằng một quốc gia 

càng nghèo thì càng có khả năng các công ty chuyển lợi nhuận ra khỏi 

quốc gia đó, để hưởng ưu đãi (ví dụ, thuế suất thấp) tại các quốc gia 

khác.7 
 

Các quốc gia đang phát triển mất gần 100 tỷ Đô la Mỹ hàng năm do các 

hệ thống tránh thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản tiền này có thừa khả 

năng giúp cho 124 triệu trẻ em đang không được đi học được tiếp cận 

giáo dục, và chi trả cho các biện pháp y tế có thể cứu sống 6 triệu trẻ 

em.8 Action Aid ước tính rằng các quốc gia đang phát triển mất thêm 

138 tỷ Đô la Mỹ do các ưu đãi thuế họ dành cho doanh nghiệp lớn.9 

Báo cáo này phân tích hai yếu tố chủ yếu của cuộc đua xuống đáy về 

thuế thu nhập doanh nghiệp. Đầu tiên, bằng một nghiên cứu Oxfam vừa 

thực hiện, báo cáo phân tích các thiên đường thuế đang làm suy giảm 

toàn bộ hệ thống của thuế thu nhập doanh nghiệp và nêu tên 15 thiên 

đường thuế tồi tệ nhất trên thế giới. Sau đó, báo cáo phân tích cách thức 

các quốc gia khác trên thế giới đang tham gia một cuộc cạnh tranh nguy 

hiểm và hoàn toàn bất lợi về thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm 

thuế. Cuối cùng, báo cáo trình bày những hành động các quốc gia cần 

thực hiện ngay, nhằm chấm dứt tình trạng này, trước khi chúng ta chứng 

kiến sự xóa bỏ tất cả các loại thuế doanh nghiệp. 
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CÁC THIÊN ĐƯỜNG THUẾ THU 

NHẬP DOANH NGHIỆP LỚN 

NHẤT TRÊN THẾ GIỚI 

Thiên đường thuế là sự thể hiện rõ ràng nhất của cuộc đua xuống đáy về 

thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn cầu, và có thể thấy ở các vùng 

khắp thế giới. Trong báo cáo này, Oxfam đã thực hiện một nghiên cứu 

mới nhằm xác định các thiên đường thuế thu nhập doanh nghiệp tồi tệ 

nhất trên thế giới. 

Bảng 1: Bảng xếp hạng 15 thiên đường thuế thu nhập doanh nghiệp của 
Oxfam 

1 Bermuda 

2 Quần đảo Cayman  

3 Hà Lan 

4 Thụy Sỹ 

5 Singapore 

6 Ireland 

7 Luxembourg 

8 Curaçao 

9 Hồng Kông 

10 Cyprus 

11 Bahamas 

12 Jersey 

13 Barbados 

14 Mauritius 

15 Quần đảo British Virgin  
 

Các quốc gia này10 có tên trong danh sách “tồi tệ nhất trên thế giới” của 

Oxfam vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho những phương thức tránh thuế 

thu nhập doanh nghiệp nghiêm trọng nhất, gây ra sự gia tăng cuộc đua 

xuống đáy về thuế thu nhập doanh nghiệp. Để xây dựng danh sách này, 

nghiên cứu của Oxfam đã đánh giá các quốc gia theo 3 tiêu chí: thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp, mức độ ưu đãi thuế, và thiếu hợp tác 

quốc tế chống lại hành vi tránh thuế.11
 

Các thiên đường thuế thu nhập doanh nghiệp đang gây ra thất thoát lớn 

về thuế. Việc sử dụng các thiên đường thuế đang dần trở thành cách 

thức hoạt động quen thuộc cho nhiều công ty. Phân tích của Oxfam cho 

thấy 90% các công ty lớn nhất thế giới có mặt tại ít nhất một thiên đường 

thuế.12 Theo Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển 

(UNCTAD), các công ty đa quốc gia lớn sở hữu trung bình 70 cơ sở tại 

các thiên đường thuế, và điều này đã giúp họ nôp thuế thu nhập doanh 

nghiệp với mức thuế suất thực tế thấp hơn ở cấp độ cả tập đoàn, so với 

các công ty đa quốc gia không có cơ sở tại các thiên đường thuế.13
 

Liên minh Châu Âu (EU) và nhóm G20 đã cam kết đưa ra danh sách 

đen các thiên đường thuế, nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá các quốc gia chưa khách 

quan và đầy đủ đã khiến cho nhiều thiên đường thuế - bao gồm cả 
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những nơi Oxfam đánh giá là tồi tệ nhất trên thế giới – không xuất hiện 

trong hai danh sách này. Ví dụ, các tiêu chí đánh giá của EU loại ra 

những quốc gia có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0%. Do 

vậy, mặc dù là thiên đường thuế thu nhập doanh nghiệp tồi tệ nhất trên 

thế giới theo phân tích của Oxfam, các quốc gia, như Bermuda, lại có 

thể không có tên trong các danh sách này. Oxfam phát hiện rằng các 

công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ ghi nhận lợi nhuận là 80 tỷ Đô la Mỹ tại 

Bermuda vào năm 2012 – nhiều hơn lợi nhuận ghi nhận tại Nhật Bản, 

Trung Quốc, Đức và Pháp cộng lại.14
 

EU quyết định chỉ đánh giá và lập danh sách các quốc gia không 

thuộc EU, nhằm đảm bảo không quốc gia châu Âu nào sẽ có tên 

trong danh sách đen, mặc dù phân tích của Oxfam cho thấy Hà 

Lan, Luxembourg, Ai-len và Cộng hòa Síp là các thiên đường 

thuế thu nhập doanh nghiệp tồi tệ nhất trên thế giới. Nhiều lãnh 

đạo của các quốc gia thành viên EU cũng loại các quốc gia như 

Thụy Sỹ khỏi danh sách đen, vì Thụy Sĩ đang hợp tác với EU về 

các vấn đề liên quan đến trao đổi thông tin tài chính. 
 

Danh sách đen của nhóm G20, dự kiến được công bố năm 

sau, sẽ thiếu thuyết phục hơn vì chỉ dùng các tiêu chí liên quan 

đến minh bạch tài chính và bỏ qua nhiều chính sách thuế quan 

trọng hiệnđang tạo thuận lợi cho hành vi trốn thuế của doanh 

nghiệp như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0. Do 

vậy, danh sách này không thể cho thấy các quy định thuế có 

hại tại nhiều thiên đường thuế tồi tệ nhất, bao gồm có 

Bermuda, Hà Lan, Thụy Sỹ và Singapore. 
 

Điều quan trọng là thế giới cần lập một danh sách rõ ràng các 

thiên đường thuế lớn nhất, dựa trên các tiêu chí khách quan và 

không có can thiệp chính trị. Việc này có thể do Liên Hợp Quốc 

hoặc một tổ chức độc lập khác thực hiện hàng năm. 

 

CUỘC ĐUA XUỐNG ĐÁY 
Các quốc gia thiên đường thuế là những nước dẫn đầu trong 

cuộc đua xuống đáy về thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn 

cầu. Tuy vậy tất cả các quốc gia đều bị cuốn vào cuộc đua này. 

Với nỗ lực thu hút doanh nghiệp, các quốc gia trên thế giới 

đang cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp – gây hại cho nền 

kinh tế của chính quốc gia đó và của các quốc gia khác trong 

quá trình này. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn 

cầu đã giảm từ mức trung bình 27,5% vào 10 năm trước, xuống 

còn 23,6% hiện nay. Quá trình này cũng đang có dấu hiệu tăng 

tốc. 
 

Đối với các quốc gia nhóm G20, thuế suất thuế thu nhập doanh 

nghiệp trung bình đã giảm từ 40% vào 25 năm trước, xuống còn 

30% hiện nay. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD), mức thu trung bình của các quốc gia thành viên OECD 

từ thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp, giảm từ 3,6% xuống 

2,8% trong tổng sản phẩm trong nước  từ năm 2007 đến 2014. 

Xu hướng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đã làm gia tăng 

cuộc khủng hoảng bất bình đẳng ngày nay.  
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Nhóm G20 và OECD gần đây đã thống nhất một chương trình đa 

phương quan trọng, nhằm cố gắng giải quyết hành vi trốn thuế của 

doanh nghiệp, được gọi là sáng kiến Chống xói mòn cơ sở thuế và 

chuyển lợi nhuận (BEPS). Sáng kiến này nhằm giúp các quốc gia đánh 

thuế vào lợi nhuận tại nơi mà lợi nhuận được tạo ra (và không phải tại 

nơi lợi nhuận được chuyển đến vì mục đích tránh thuế). Các quốc gia 

thành viên OECD không tạo không gian bình đẳng cho các quốc gia 

đang phát triển tham gia đàm phán cải cách thuế BEPS, mặc dù hành vi 

trốn thuế của doanh nghiệp gây tổn thất nặng nề nhất cho nền kinh tế 

của các các quốc gia này – trong khi đó các thiên đường thuế như Thụy 

Sỹ, Hà Lan và Luxembourg lại có vị trí trong bàn đàm phán. 
 

Đáng nói hơn, sau khi cải cách đã khắc phục lỗ hổng về thuế thu nhập 

doanh nghiệp, các quốc gia lại linh hoạt bồi hoàn cho các công ty bằng 

cách giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả là BEPS đã 

làm tăng tốc cuộc đua xuống đáy về thuế suất. Không những vậy, từ khi 

có thỏa thuận BEPS, nhiều quốc gia châu Âu đã tuyên bố hoặc có kế 

hoạch cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm Vương 

quốc Anh, Hungary,15 Bỉ và Luxembourg. 
 

Cùng với cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, các quốc gia 

có thể tiếp tục dành nhiều loại ưu đãi thuế cho doanh nghiệp. Đôi khi, ưu 

đãi thuế đóng vai trò tích cực trong thu hút đầu tư hoặc giúp một quốc 

gia định hình nền kinh tế của minh. Nhưng ưu đãi thuế thường xuyên 

được cho là không hiệu quả và tốn kém. Trong một khảo sát gần đây 

của Ngân hàng Thế giới về các nhà đầu tư tại Đông Phi, 93% nói rằng 

họ vẫn có thể đầu tư cho dù không có ưu đãi thuế.16 Việc thường xuyên 

thiếu quy định và minh bạch đối với ưu đãi thuế đã khiến cho các ưu đãi 

này dễ bị lợi dụng và tạo ra tham nhũng.17 Ưu đãi thuế là một vấn đề đặc 

trưng, nhưng không chỉ riêng có tại các quốc gia đang phát triển. Ví dụ: 

• Kenya thất thoát 1,1 tỷ Đô la Mỹ một năm do miễn giảm và ưu đãi 
thuế - gần gấp đôi chi tiêu của chính phủ trong toàn bộ ngân sách cho 

y tế,18 trong khi tại quốc gia này, cứ 40 bà mẹ thì có 1 người có nguy 

cơ tử vong liên quan đến sinh nở.19
 

• Nigeria chi tiêu 2,9 tỷ Đô la Mỹ cho ưu đãi thuế, gấp đôi số tiền dành 
cho giáo dục, mặc dù 6 triệu bé gái tại quốc gia này không được đến 

trường.20 21
 

• Tại Hà Lan, chỉ riêng “hộp sáng kiến” (một loại ưu đãi thuế dành 

cho các sáng kiến về công nghệ), ước sẽ tốn hơn 1,2 tỷ euro trong 

năm 2016. Con số này tương đương với 7,6% tổng thu từ thuế thu 

nhập doanh nghiệp của Hà Lan. 
 

Cuối cùng, nhiều bằng chứng cho thấy người hưởng lợi duy nhất từ 

cuộc đua xuống đáy nguy hiểm này là các công ty với cổ đông và chủ sở 

hữu giàu có. Tuy nhiên, các quốc gia trên khắp thế giới không thể không 

tham gia cuộc đua xuống đáy. Điều này phần lớn là do quan điểm kinh 

tế phổ biến cho rằng mọi cuộc cạnh tranh có bản chất tốt. Đây cũng là 

kết quả của áp lực vận động hành lang đáng kể từ các công ty đối với 

các quốc gia trên toàn thế giới, nhằm giảm số tiền thuế của các công ty 

này. Để đảo ngược cuộc đua xuống đáy về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

các quốc gia phải loại bỏ những giả định sai lầm, lạc hậu và dựa trên 

một quan điểm kinh tế chưa được chứng minh. Các quốc gia cũng cần 

chấm dứt việc để khu vực tư nhân kiểm soát chính sách thuế, đi ngược 
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lại với lợi ích chung. 
 

Các quốc gia phải hành động ngay bây giờ. Mỗi tháng trôi qua lại có 

thêm nhiều tiết lộ về một nhãn hàng đồ gia dụng có hành vi trốn thuế, 

trong khi có lợi nhuận lớn, khiến cho công chúng tức giận và phản đối. 

Các công ty đa quốc gia không nên được phép trốn trách nhiệm của 

mình tại đất nước họ hoạt động kinh doanh và kiếm lợi nhuận. Nhiều 

nhà lãnh đạo trên thế giới nói rằng điều này cần phải chấm dứt.22 

 

Tuy nhiên, hành động của họ lại không đi đôi với lời nói. 

 

Chỉ khi các quốc gia sẵn sàng đưa ra các quyết định cứng rắn 

để thay đổi các chính sách đang cho phép các công ty tránh 

nghĩa vụ thuế, không thì cuộc đua xuống đáy sẽ tiếp tục. Cho dù 

chưa rõ, nhưng có khả năng là điều này sẽ dẫn đến sự chấm 

dứt của thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời đại này, gây ra 

tác động lớn đến bất bình đẳng và cuộc chiến xóa nghèo đói. 

 

 

KIẾN NGHỊ 

Về cải cách thuế toàn cầu 

• Các quốc gia phải kêu gọi việc hình thành một thế hệ mới 

của cải cách thuế quốc tế, nhằm chấm dứt cuộc đua xuống 

đáy về thuế thu nhập doanh nghiệp. Bất kỳ một đàm phán 

mới nào cũng phải có sự tham gia bình đẳng của các quốc 

gia đang phát triển. Nước Đức có thể tiên phong trong việc 

này với vai trò chủ tịch G20 trong năm 2017. 

• Thành lập một tổ chức thuế toàn cầu để dẫn dắt và điều 

phối hợp tác thuế quốc tế với sự tham gia bình đẳng của 

tất cả các nước, nhằm bảo đảm rằng các hệ thống thuế 

quốc gia, khu vực và toàn cầu phục vụ lợi ích chung tại tất 

cả các quốc gia. 

 

Về thiên đường thuế 

Các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan nên: 

• Xây dựng một danh sách rõ ràng về các thiên đường thuế 

lớn nhất, dựa trên các tiêu chí khách quan và không có can 

thiệp chính trị. Các tiêu chí bao gồm: minh bạch thông tin 

thuế, thuế suất thấp và các ưu đãi thuế có hại. Hoạt động 

này có thể được thực hiện hàng năm bởi tổ chức thuế toàn 

cầu hoặc một tổ chức độc lập. Các biện pháp mạnh (bao 

gồm các hình thức trừng phạt và khích lệ, tùy thuộc vào bối 

cảnh) cần được sử dụng để hạn chế xói mòn cơ sở thuế và 

chuyển lợi nhuận.  

• Áp dụng phương pháp phòng vệ mạnh mẽ (bao gồm cả 

trừng phạt) đối với các thiên đường thuế trong danh sách, 

nhằm hạn chế BEPS. Một ưu tiên hàng đầu là các quốc gia 

nên ít nhất thực hiện quy định kiểm soát công ty nước ngoài 

(Controlled Foreign Company - CFC), nhằm ngăn các công 

ty đa quốc gia đang hoạt động tại quốc gia đó che giấu lợi 
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nhuận bằng cách chuyển chúng sang các thiên đường thuế. 

Hoạt động này có thể được thực hiện mà không cần chờ 

một thỏa thuận toàn cầu. 

• Hỗ trợ các quốc gia thiên đường thuế phát triển nền kinh 

tế công bằng hơn, ổn định và đa dạng hơn, thay vì phụ 
thuộc vào nguồn thu từ việc đóng vai trò là thiên đường 
thuế. 

 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp và cơ sở thu 
thuế quốc gia 

Các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan nên: 

• Các quốc gia và tổ chức quốc tế cần hợp tác với nhau để chấm dứt 

cuộc đua xuống đáy về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp nên ở mức công bằng, lũy tiến và đem lại lợi 

ích chung. Hợp tác này cũng nên cân nhắc đến cách thức bảo đảm 

các quốc gia có thể đạt được cam kết của mình theo Mục tiêu phát 

triển bền vững (SDGs), giảm sự phụ thuộc vào hệ thống thuế lũy 

thoái và chi tiêu công hiệu quả, giúp giảm khoảng cách bất bình đẳng. 

• Rà soát và xác định các thực hành thuế có hại, từ đó yêu cầu 
cấm áp dụng trong nước và toàn cầu. 

• Chấm dứt việc áp dụng tùy tiện các ưu đãi thuế, và đặt tất cả ưu đãi 

thuế mới vào khung đánh giá kinh tế và đánh giá rủi ro nghiêm ngặt 

(bao gồm cả tác động của ưu đãi thuế đến “cuộc đua xuống đáy” toàn 

cầu và khu vực). Tất cả ưu đãi cần được rà soát thường xuyên nhằm 

hạn chế lợi ích tư nhân dài hạn và gây hại cho lợi ích chung. Tất cả 

các hình thức miễn giảm thuế nên được xóa bỏ khi không có bằng 

chứng rõ ràng về tính hiệu quả. 

• Xây dựng, thông qua diễn đàn khu vực, hướng dẫn và tiêu chí 

cho các trường hợp cho phép ưu đãi và miễn giảm thuế. 

 

Về tính minh bạch  

Các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan nên: 

• Cải thiện minh bạch thuế bằng việc yêu cầu tất cả công ty đa quốc 

gia công bố báo cáo liên quốc gia (country-by-country report - 

CBCRs) với số liệu riêng cho mỗi quốc gia họ có hoạt động kinh 

doanh, bao gồm cả các quốc gia đang phát triển. Thế giới cần 

được biết chi tiết doanh thu, mua bán nội bộ, nhân viên, tài sản hữu 

hình, lợi nhuận, số thuế đã chi trả và đang nợ hiện tại của các công 

ty, nhằm cho thấy quy mô của vấn đề và thúc đẩy hành động khẩn 

cấp để chấm dứt hoàn toàn hành vi trốn thuế của doanh nghiệp. 

• Công bố các chi tiết chính của thỏa thuận ưu đãi thuế (giữa cơ 

quan thuế và công ty đa quốc gia), nhằm đảm bảo chính phủ và 
công ty có trách nhiệm giải trình với người dân. 

 

Doanh nghiệp 

Doanh nghiệp cần: 

• Nhìn nhận thuế không chỉ là một nghĩa vụ pháp luật, mà cao hơn là 
trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp vào của cải chung của xã 
hội mà chính họ cũng phải phụ thuộc vào. 
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• Minh bạch về cấu trúc và hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ thuế và 
quá trình ra quyết định về thuế, đánh giá và công bố rộng rãi các tác 
động về tài chính, kinh tế và xã hội của các thực hành và quyết định 
liên quan đến thuế của doanh nghiệp, có các hành động tích cực, cụ 
thể để cải thiện tác động của hành vi thuế doanh nghiệp tới phát 

triển bền vững.23 
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