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Tóm lược:
huế là phạm trù lịch sử, gắn với sự ra đời của Nhà nước và trở thành công cụ
kinh tế đắc lực của Nhà nước – Thuế mang tính chất bắt buộc hay cưỡng chế
bằng quyền lực của Nhà nước và được luật hóa.
Thuế do toàn dân đóng góp, bao gồm thuế trực thu, gián thu hoặc các hình thức biến
tướng khác nhằm huy động các nguồn lực tài chính vào ngân sách nhà nước. Thuế là
nguồn lực tài chính chủ yếu của ngân sách nhà nước. Bắt nguồn từ đó, mọi chi tiêu của
ngân sách nhà nước dù trực tiếp hay gián tiếp phải xuất phát từ lợi ích cao nhất của
nhân dân nhằm thể hiện được bản chất của một nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Trọng từ: Nguồn lực tài chính, Ngân sách nhà nước (NSNN), thuế trực thu, thuế
gián thu, phí, lệ phí, …
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Abstract:
Taxation is a historical category, associated with the birth of the State and becomes
a powerful economic tool of the State. - Taxes are compulsory or enforceable by state
power and are legalized. .
All taxes contributed by the entire population, including direct taxes, indirect taxes
or other forms of disposals, in order to mobilize financial resources into the state budget.
Taxation is the main source of finance for the state budget. From that point, all state
budget expenditures, whether directly or indirectly, must come from the highest interests
of the people in order to express the essence of a state of the people, by the people and
for the people.
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