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Tóm tắt
rong thời gian qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá
cao. Thuế có vai trò rất quan trọng đối với Nhà nước vì đó là nguồn thu chủ
yếu của Ngân sách nhà nước. Câu hỏi đặt ra là để nền kinh tế phát triển bền
vững thì cần tác động của chính sách thuế như thế nào và ngược lại khi kinh tế phát triển
bền vững sẽ không những giúp cho các chủ thể trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả
và tích lũy được nhiều tài sản hơn, đồng thời giúp cho nguồn thu từ thuế vào Ngân sách
nhà nước sẽ tăng lên. Chính vì vậy, bài viết này tác giả nghiên cứu tác động của chính
sách thuế đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
Từ khóa: Phát triển kinh tế bền vững, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
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Abstract:
In recent years, the economy has achieved a high growth rate. Tax plays a very
important role for the State because it is the main source of revenue of the state budget.
The question is, what is the impact of the tax policy on the sustainable development of the
economy and vice versa when the sustainable development of the economy will not only
help the businesses in production and business efficiency and accumulate more assets,
while increasing tax revenues to the state budget. Therefore, this paper examines the
impact of tax policy on sustainable and rational economic development.
Key words: Sustainable economic development, value added tax, corporate income
tax, personal income tax.
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