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1. Các mục tiêu chính

Hệ thống chính sách thuế của Việt Nam được kỳ vọng sẽ hoàn thiện một cách đồng bộ, phù hợp với các tiêu chuẩn của 

hệ thống thuế theo thông lệ quốc tế.

Về cải cách quản lý thuế, chiến lược đề ra các mục tiêu chính sau:

2. Các biện pháp cải cách chính sách thuế

Đến năm 2025 Đến năm 2030

Mức độ hài lòng của người nộp thuế với sự

phục vụ của cơ quan thuế
Tối thiểu 90% Tối thiểu 95%

Tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện

qua phương thức điện tử
Tối thiểu 70% Tối thiểu 90%

Tỷ lệ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, 

giảm thuế bằng phương thức điện tử

Tối thiểu 98% doanh nghiệp 

và 85% cá nhân

Tối thiểu 98% doanh nghiệp 

và 90% cá nhân

Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế, miễn, giảm thuế của

người nộp thuế được cơ quan thuế giải quyết

và trả kết quả đúng hạn

Tối thiểu 98% Tối thiểu 98%

STT Loại thuế Biện pháp cải cách

1
Thuế giá trị gia tăng

(GTGT)

• Mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế 

GTGT và áp dụng thuế suất 5%

• Áp dụng một mức thuế suất chung

• Rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp khấu trừ 

• Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia 

tăng theo hướng đơn giản

2 Thuế tiêu thụ đặc biệt

• Rà soát và bổ sung đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

• Xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu 

để hạn chế sản xuất, tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế

• Rà soát điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt một số mặt hang
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STT Loại thuế Biện pháp cải cách

3
Thuế xuất khẩu – Thuế

nhập khẩu

• Giảm thuế nhập khẩu từ 32 xuống còn 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào

năm 2030

• Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thúc

đẩy xuất khẩu, khuyến khích gia tăng giá trị nội địa, hạn chế xuất khẩu tài

nguyên, khoáng sản thô

• Rà soát các quy định về hàng hóa xuất và nhập khẩu tại chỗ, và các quy định liên

quan đến khu phi thuế quan hạn chế trốn thuế

4
Thuế thu nhập doanh

nghiệp (TNDN)

• Sửa đổi hoặc bãi bỏ ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát 

triển, yêu cầu hội nhập quốc tế

• Thực hiện ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

• Chuyển trọng điểm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất 

lượng

• Khuyến khích sự đầu tư vào những ngành, nghề mũi nhọn và những địa bàn ưu 

tiên

• Thực hiện các tiêu chuẩn phòng, chống chuyển giá, chống xói mòn nguồn thu 

theo thông lệ quốc tế

6
Thuế thu nhập cá nhân

(TNCN)

• Rà soát bổ sung đối tượng chịu thuế

• Tạo điều kiện đơn giản trong quyết toán thuế TNCN cho cả người nộp thuế và cơ 

quan quản lý thuế

7 Thuế tài nguyên • Nghiên cứu sửa đổi quy định, giá tính thuế tài nguyên

8

Các loại thuế liên quan

đến tài sản (bao gồm cả

thuế sử dụng đất nông

nghiệp và thuế sử dụng

đất phi nông nghiệp)

• Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

• Khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất

9 Thuế bảo vệ môi trường
• Nghiên cứu mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa 

gây ô nhiễm môi trường
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